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RESUMO 

SANTOS, J.C. O carcinoma mamário experimental induz mudanças duradouras no eixo 

neuroimune em repouso e em resposta ao desafio imune com lipopolissacarídeo. 

122 p. Tese de Doutorado – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum em mulheres no Brasil e no mundo. 

Pacientes com câncer de mama frequentemente apresentam alterada resposta inflamatória 

após desafios imunes, bem como elevada prevalência de comorbidades psiquiátricas e 

disfunções cognitivas. Modelos animais de câncer indicam que os tumores por si só são 

suficientes para exacerbar as respostas neuroinflamatórias após um desafio imunológico. No 

entanto, tumores primários geralmente não estão presentes em sobreviventes de câncer, e as 

consequências comportamentais destas respostas alteradas permanecem desconhecidas. 

Portanto, no presente trabalho, utilizando modelo murino, primeiramente foi estudada se a 

indução de tumor mamário exacerba respostas inflamatórias (tanto sistêmica quanto em 

estruturas encefálicas envolvidas com o controle da resposta ao estresse) e a extensão em que 

a remoção do tumor (mastectomia) influencia estas respostas. Ainda, avaliamos o 

comportamento doentio após um desafio imunológico com lipopolissacarídeo (LPS). Por fim, 

investigamos se as alterações neuroimunoendócrinas induzidas por tumores influenciam 

parâmetros cognitivos, bem como o comportamento do tipo ansioso em repouso. Os tumores 

diminuíram os níveis de mRNA de Tnf-α, Il-1β e Il-6 em múltiplas regiões encefálicas no 

grupo tumor após desafio com LPS. Este efeito foi atenuado em camundongos 

mastectomizados em alguns casos. Os tumores também atenuaram parâmetros do 

comportamento doentio (temperatura corporal e locomoção) durante o período de 24 horas 

após a injeção de LPS em comparação com os controles tratados com LPS. Os camundongos 

mastectomizados exibiram respostas intermediárias. Adicionalmente, foram avaliados 

parâmetros cognitivos e relacionados à ansiedade em diferentes fases do ciclo claro-escuro, 

bem como a expressão basal de 88 genes envolvidos na resposta imune inata e adaptativa em 

estruturas cerebrais por PCR array. Dentre os parâmetros comportamentais, observou-se que 

os tumores induzem comportamento semelhante à fadiga na fase ativa, o qual persiste mesmo 

após a remoção tumoral. Os tumores também regularam positivamente a expressão de vários 

genes relacionados às respostas imune, tais como Il1-α, Il1r1, e Icam1, enquanto a remoção 
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tumoral reestabeleceu os níveis basais de expressão destes marcadores. Tomados em 

conjunto, nossos resultados indicam que a experiência tumoral induz alterações duradouras na 

sinalização neuroimune funcional, as quais podem além de afetar a resposta inflamatória e 

comportamental a desafios imunes subsequentes, contribuir para a persistência de 

comorbidades neuropsiquiátricas nos sobreviventes de câncer. Desta forma, concluímos que 

elucidação dos mecanismos pelos quais o desenvolvimento tumoral altera a sinalização 

neuroimune e induz comorbidades comportamentais é essencial para refinar as estratégias de 

tratamento e garantir qualidade de vida para a crescente população de sobreviventes de 

câncer. 

Palavras-Chave: Tumor mamário, Neuroinflamação, Micróglia, Citocinas, Câncer 
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ABSTRACT 

SANTOS, J.C. The experimental mammary carcinoma induces long-lasting changes on the 

neuro-immune axis at rest and in response to an immune challenge with lipopolysaccharide. 

122 p. PhD Thesis – Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 

2018. 

Breast cancer is the most common type of cancer among women in Brazil and worldwide. 

Breast cancer patients often present altered inflammatory responses after an immune 

challenge, as well as increased prevalence of psychiatric comorbidities and cognitive 

dysfunctions. Animal cancer models suggest that tumors alone are sufficient to exacerbate 

neuroinflammatory responses following an immune challenge. Since, primary tumors are 

generally not present in cancer survivors, the behavioral consequences of these altered 

responses remain unclear. Therefore, in the present study, using a rodent model, we first 

studied whether mammary tumor induction exacerbates inflammatory responses (both 

systemic and in brain structures involved in the control of stress response) and the extent to 

which tumor removal influences these responses. Then, we evaluated the sickness behavior in 

response to an immune challenge with lipopolysaccharide (LPS). Finally, we investigated 

whether the tumor-induced neuroimmunoendocrine changes influence cognitive parameters, 

and anxiety-like behavior at rest. Tumors decreased Tnf-α, Il-1β and Il-6 mRNA levels in 

multiple brain regions after LPS challenge. This impaired neuroinflammatory response was 

attenuated in mastectomized mice in some cases. Tumors also attenuated parameters sickness 

behavior (body temperature and locomotion) during the 24-hour period after LPS injection 

compared to LPS-treated controls. The mastectomized mice exhibited intermediate responses. 

The same procedure of tumor induction and removal was performed in another cohort of 

animals to evaluate cognitive and anxiety-related parameters in different phases of the light-

dark cycle, as well as the basal expression of 88 genes involved in the innate and adaptive 

immune response in the brain structures by PCR array. Tumors induced fatigue during the 

active phase, which persisted after tumor removal. Tumors also increased the brain expression 

of various genes of immune responses, such as Il1-α, Il1r1, and Icam1, which were reversed 

by tumor removal Taken together, our results indicate that tumor experience induces lasting 

changes in functional neuroimmune signaling, which may affect the inflammatory and 

behavioral response to subsequent immune challenges and contribute to persistence of 
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neuropsychiatric comorbidities in cancer survivors. Thus, we conclude that the identification 

of the mechanisms by which tumor development alters neuroimmune signaling and induces 

behavioral comorbidities is essential to refine treatment approach and provide quality of life 

for the growing population of cancer survivors. 

KEYWORDS: Mammary neoplasm, Neuroinflammation, Microglia, Cytokine, Cancer. 
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1.1 Câncer de mama 

 

1.1.1 Epidemiologia, etiologia e tratamento 

 

O câncer de mama é a neoplasia mais prevalente em mulheres no mundo, respondendo 

por cerca de 1,67 milhões de novos casos e 500 mil mortes por câncer no ano de 2012 (Ferlay 

et al. 2015), gerando elevado ônus psicossocial e econômico e constituindo importante 

questão global de saúde pública. No Brasil, é o tipo de câncer mais frequente na população 

feminina, tendo causado 15.403 óbitos no ano de 2015 e há uma estimativa de ocorrerem 

aproximadamente 59.700 novos casos para o biênio 2018-2019 (INCA 2018). 

A maioria dos tumores mamários ocorre de forma esporádica, envolvendo mutações 

somáticas e instabilidades genéticas que ativam oncogenes ou inibem genes supressores 

tumorais, bem como genes envolvidos nos mecanismos de reparo do DNA, favorecendo 

assim a proliferação celular exacerbada, o estabelecimento e a progressão tumoral (Schmitt 

2003; Lee e Muller 2010). O câncer de mama não é uma entidade nosológica única, mas sim 

um conjunto de doenças de morfologia heterogênea e etiologia multifatorial, o qual é 

influenciado tanto por fatores endógenos quanto exógenos (Provenzano, Ulaner, e Chin 

2018). Dentre os fatores de risco destacam-se a idade, uma vez que 80% dos casos ocorrem 

em mulheres acima de 50 anos (Davies 2016), além de fatores endócrinos, vida reprodutiva 

(menarca precoce, nuliparidade, uso de contraceptivos orais, menopausa tardia e terapia de 

reposição hormonal), comportamento e estilo de vida (hábitos alimentares, consumo de álcool 

e/ou prática de exercícios físicos) e histórico familiar de câncer de mama (INCA 2018). 

Embora as mutações dos genes supressores tumorais BRCA1 e BRCA2, transmitidas na 

herança genética familiar, confiram uma elevada predisposição - 40 a 85% - ao câncer de 

mama por toda a vida, o fator hereditário responde somente por aproximadamente 5% dos 

casos (Davies 2016). 

O câncer de mama é caracterizado pela formação de tumores sólidos a partir de células 

epiteliais (carcinomas), que se originam nos ductos (carcinoma ductal; 70-80% dos casos) ou 

nas glândulas mamárias (carcinoma lobular), os quais são denominados como in situ enquanto 

permanecem na camada tecidual onde se desenvolveram, ou invasivos, quando se propagam 
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para as camadas adjacentes e se tornam capazes de invadir outros tecidos (Provenzano, 

Ulaner, e Chin 2018).  

A escolha do tratamento para o câncer de mama varia de acordo com o estadiamento 

da doença (tamanho do tumor e acometimento dos linfonodos regionais), características 

biológicas do tumor, tais como expressão dos receptores hormonais de estrogênio e 

progesterona, bem como fator de crescimento epidérmico 2 (HER-2), presença de metástase e 

preferência da paciente. Quando diagnosticado nos estádios mais iniciais normalmente é feita 

uma intervenção cirúrgica, que pode ser conservadora (restrita ao tumor, acrescida de uma 

margem de tecido normal circundante) ou mais radical, com a retirada completa da mama e 

dos linfonodos da região axilar. Para reduzir o risco de recidiva, bem como melhorar a 

sobrevida, a intervenção cirúrgica é acompanhada de tratamentos adjuvantes, cuja escolha 

depende das características biológicas do tumor e incluem a radioterapia, hormônio-terapia, 

quimioterapia ou imunoterapia (Davies 2016).  

 

1.2 Inflamação e câncer 

 

O processo de desenvolvimento tumoral é denominado tumorigênese e classicamente 

dividido em iniciação, promoção e progressão metastática (Hanahan e Weinberg 2011). Todas 

as etapas deste processo são influenciadas por inflamação (Grivennikov, Greten, e Karin 

2010). Deveras, a relação entre inflamação e câncer é relatada desde Rudolfh Virchow que, 

ainda no século XIX, notou a presença de leucócitos em tecidos neoplásicos (Balkwill e 

Mantovani 2001), sugerindo que elementos teciduais não cancerosos podem afetar a formação 

e o crescimento de tumores e que o câncer originar-se-ia em locais de inflamação crônica. 

Não obstante, o papel do sistema imune durante o desenvolvimento do câncer é multifatorial e 

complexo, podendo exibir papeis tanto pró quanto antitumorais (Candido e Hagemann 2013).  

Em tumores sólidos, é descrito que ao longo da tumorigênese as células transformadas 

e seu estroma circundante (fibroblastos, células endoteliais e células mesenquimais, entre 

outras) secretam citocinas, que por sua vez atraem células inflamatórias [tais como 

macrófagos, neutrófilos, células natural killer (NK), células supressoras derivadas de 

mielóides (MDSCs), bem como células do sistema imune adaptativo], colaborando para a 

formação do microambiente tumoral inflamatório, que podem favorecer o crescimento, 
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progressão e metástase tumoral (Gabrilovich e Nagaraj 2009). No entanto, a expressão dos 

diversos mediadores e moduladores imunes é que determina em que direção o balanço entre 

inflamação promotora de tumor ou imunidade antitumoral irá seguir (Grivennikov, Greten, e 

Karin 2010). Ao longo do processo tumorigênico os componentes do microambiente tumoral 

e o sistema imune estabelecem complexas interações, de modo que, embora a resposta de 

defesa do hospedeiro atue na eliminação das células tumorais, ela também seleciona tumores 

menos imunogênicos em um processo conhecido como imunoedição (Dunn et al. 2002).  

A imunoedição é um processo dinâmico divido em três fases conhecidas como os três 

“Es” da imunoedição: eliminação, equilíbrio e escape (Dunn et al. 2002). Na fase de 

eliminação, componentes da imunidade inata e adaptativa atuam em conjunto reconhecendo e 

eliminando as células transformadas (Reilly et al. 2016). Inúmeros estudos utilizando 

diferentes abordagens genéticas e de biologia molecular revelaram que, ao serem expostos à 

carcinógenos, camundongos imunocomprometidos desenvolvem tumores mais rapidamente 

do que animais imunocompetentes (Mittal et al. 2015; Shankaran et al. 2001). Nessa fase 

inicial, a resposta efetora de células NK e linfócitos T CD8+ citotóxicos é fundamental para a 

eliminação das células tumorais. Os linfócitos T CD8+ identificam as células transformadas 

através do reconhecimento de antígenos tumorais via MHC de classe I (MHC-I). Para se 

esquivar do reconhecimento pelo sistema imune adaptativo, as células tumorais reduzem a 

expressão de MHC-I (Reilly et al. 2016). No entanto, a presença de moléculas de MHC-I é 

essencial para inibir a atividade citotóxica de células NK contra tecidos saudáveis por meio da 

ativação de receptores inibitórios (tais como os receptores de lectina tipo C - NKG2A/CD94), 

que suprimem a ativação das células NK (Long e Rajagopalan 2002). Desse modo, a perda de 

MHC-I impede a supressão das células NK, que podem assim eliminar as células 

transformadas. As células NK também reconhecem antígenos tumorais por meio da ativação 

de receptores NKG2D, que se ligam com alta afinidade a ligantes induzidos por estresses 

celulares, desencadeando citotoxicidade contra a célula tumoral (Long e Rajagopalan 2002). 

Adicionalmente, a sinalização por intérferons do tipo I (IFN-α/β) e II (IFN-γ) é fundamental 

para o desenvolvimento de uma resposta antitumoral eficiente. O IFN-γ, produzido por 

diferentes células do microambiente tumoral (em especial células NK e linfócitos T CD8+), 

induz potentes respostas antitumorais por aumentar as funções citotóxicas, a antigenicidade 

das células tumorais (pelo aumento da expressão de MHC-I) e a indução de apoptose nas 

células transformadas (Mojic, Takeda, e Hayakawa 2018), entre outras funções. Já os IFNs do 
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tipo I são necessários para aumentar a função de células dendríticas na apresentação cruzada 

de antígenos tumorais aos linfócitos T CD8+ (Diamond et al. 2011), a qual é essencial para a 

eliminação do tumor.  

A fase de equilíbrio é a menos compreendida entre as fases da imunoedição, mas os 

escassos trabalhos na literatura indicam que as células tumorais que sobreviveram à fase de 

eliminação entram em estado de latência, no qual tumor e sistema imune permanecem em 

equilíbrio dinâmico (Dunn et al. 2002). Evidências provenientes de um modelo animal de 

fibrossarcoma indicam que essa dormência tumoral é mediada pela resposta imune adaptativa 

(Koebel et al. 2007). Nesta fase o sistema imune exerce uma forte pressão de seleção que 

resulta em tumores menos imunogênicos (Schreiber 2014).  

Na fase de escape os tumores evadem as respostas imunológicas, que não mais 

conseguem conter o crescimento tumoral. As células tumorais escapam da resposta imune por 

meio de inúmeros mecanismos, tais como a redução na expressão de antígenos tumorais, 

MHC-I e moléculas co-estimuladoras e a liberação de citocinas anti-inflamatórias (IL-10, 

TGF-β) e pró-angiogênicas (VEGF, TGF-β, IL-6, M-CSF) que estabelecem um 

microambiente tumoral imunossupressor, o qual induz a progressão tumoral e invasão 

tecidual (Schreiber 2014). Além disso, a resposta efetora de células T é suprimida pelo 

aumento na expressão de moléculas inibidoras de superfície, como CTLA-4 (Cytotoxic T-

Lymphocyte Antigen 4) e PD-1 (Programmed Death 1), bem como pela infiltração de células 

T reguladoras (T reg Foxp3+), MDSCs e macrófagos associados ao tumor, favorecendo assim 

o crescimento e metástase tumoral (Gabrilovich e Nagaraj 2009; Mittal et al. 2015; Schreiber 

2014). 

 

1.3 Neuroimunologia das comorbidades comportamentais associadas ao câncer 

 

Além de contribuírem para o desenvolvimento tumoral propriamente dito, os 

mediadores e células inflamatórias podem ainda influenciar a sinalização neuroimune, 

induzindo alterações comportamentais e comorbidades neuropsiquiátricas (McAfoose e 

Baune 2009). Os avanços no diagnóstico e tratamento do câncer têm proporcionado um 

aumento substancial na população de sobreviventes de câncer. Enquanto a taxa de sobrevida 

ao câncer de mama é de cerca de 90% (Howlader et al., 2016) em países desenvolvidos, no 
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Brasil essa taxa aumentou em 9,5% entre os anos de 2000 e 2014, atingindo a marca de 75% 

(Allemani et al. 2018). No entanto, as sequelas advindas da experiência tumoral permanecem 

a longo prazo, gerando elevado ônus psicossocial e econômico e representam novos desafios 

na busca de qualidade de vida para esta população. Dentre essas sequelas estão sintomas 

mentais persistentes como depressão (9-65% de prevalência), ansiedade (18-33%) e 

deficiências cognitivas (15- 60%) (Maass et al. 2015; Wefel et al. 2015; Reid-Arndt, Hsieh, e 

Perry 2010).  

Evidências provenientes de modelos animais de câncer indicam que tumores 

periféricos causam alterações neuroinflamatórias e comportamentais (Pyter et al. 2010, 2009; 

Yang et al. 2014; Lebeña A, Vegas O, Gómez-Lázaro E, Arregi A, Garmendia L, Beitia G 

2014; Norden et al. 2015), semelhantes ao “priming” neuroinflamatório observado em outros 

contextos de saúde, como no estresse crônico. Nesses contextos, o “priming” resulta na 

redução do limiar para ativação subsequente dessas vias, resultando em neuroinflamação 

exacerbada ou patológica e consequências comportamentais negativas (Herman e Pasinetti 

2018). De fato, pacientes oncológicos em tratamento e sobreviventes apresentam respostas 

alteradas diante de desafios fisiológicos e psicológicos agudos, mesmo após o tratamento e 

remissão completa do tumor (Pyter 2016). Alterações persistentes na responsividade imune, 

em particular, podem contribuir para os debilitantes problemas de qualidade de vida 

enfrentados pelos sobreviventes (Duric et al. 2016). Deveras, a ativação imune periférica 

induz a ativação imune no cérebro e está implicada em condições psiquiátricas relevantes 

tanto para os pacientes em tratamento quanto para os sobreviventes do câncer (Bower 2014), 

incluindo fadiga, depressão e deficiências cognitivas (Maes et al. 2012). Embora o tratamento 

quimioterápico seja frequentemente apontado como uma possível causa de consequências 

psicológicas nestas populações, evidências indicam que a biologia tumoral também contribui 

para essas comorbidades, uma vez que estas são observadas mesmo previamente aos 

tratamentos do câncer (Miranda et al. 2014; Cimprich et al. 2010; Ahles et al. 2008; 

Hermelink et al. 2015; Kesler et al. 2017; Wefel et al. 2004; Vin-Raviv et al. 2013).  

Embora as comorbidades neuropsiquiátricas sejam classicamente relacionadas a 

alterações nos sistemas neurotransmissores (Nishida et al. 2002), diversos trabalhos implicam 

os sistemas endócrino e imunológico na etiologia destes transtornos (Hernandez et al. 2013; 

Castren, Voikar, e Rantamaki 2007; Capuron e Dantzer 2003; Felger e Lotrich 2013; Singhal 

et al. 2014; Kreisel et al. 2013), sugerindo um papel causal para a inflamação subjacente ao 
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desenvolvimento tumoral na gênese dessas comorbidades. Não obstante, os efeitos de 

diferentes tumores sobre as funções cerebrais permanecem ainda pouco compreendidos (Yang 

et al. 2014; Schrepf, Lutgendorf, e Pyter 2015). Embora muitos trabalhos na literatura tentem 

elucidar os mecanismos pelos quais o estresse influencia e facilita a progressão tumoral 

(Azpiroz et al. 2008; Armaiz-pena et al. 2013; Lamkin et al. 2012; Volden e Conzen 2013), a 

investigação dos mecanismos pelos quais os tumores alteram essas respostas é bastante 

escassa.  

O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) é de grande importância nas respostas 

adaptativas a situações de estresse, tanto de origem externa quanto interna. Tanto pacientes 

com transtornos psiquiátricos como depressão, quanto roedores expostos a diferentes 

estressores apresentam alterações nos níveis circulantes de glicocorticoides (cortisol e 

corticosterona, respectivamente), as quais incluem aumento, redução ou perda do ritmo 

circadiano de liberação destes hormônios (Czeh et al. 2001; Hernandez et al. 2013; Felger e 

Lotrich 2013; Raison e Miller 2003), o que influencia as respostas fisiológicas adaptativas 

frente a agentes estressores. Além disso, a inflamação crônica induzida pelo processo 

tumorigênico pode influenciar estas respostas neuroendócrinas pelas vias neural ou humoral 

(Quan 2014). Visto que a adequada sinalização por glicocorticoides é necessária para a 

manutenção da homeostasia em situações de estresse, disfunções no eixo HHA induzidas por 

tumores podem contribuir para o desenvolvimento de transtornos neuropsiquiátricos 

associados a disfunções imunológicas (A. H. Miller e Raison 2016; Felger e Lotrich 2013). 

Além disso, o tratamento a longo-prazo com corticosteroides em pacientes com câncer está 

associado à alta incidência de depressão (Judd et al. 2014; Brown e Chandler 2001). 

Alternativamente, os tumores podem ainda alterar a amplitude, ou mesmo interromper, a 

ritmicidade circadiana de glicocorticoides e/ou mediadores inflamatórios por efeitos diretos 

no núcleo supraquiasmático do hipotálamo (SCN) (Pyter 2016).  

Em mamíferos, o SCN é o marcapasso central que regula a ritmicidade circadiana ao 

receber e processar informações ambientais (agentes sincronizadores, Zeitgeber Time – ZT), 

como informações térmicas  ou luminosas, e sincroniza os relógios endógenos centrais e 

periféricos (Buhr e Takahashi 2013), ajustando comportamentos e processos fisiológicos às 

alterações ambientais. Os relógios circadianos regulam as mais diversas funções fisiológicas, 

como o ciclo sono-vigília (Wulff et al. 2009), o ciclo celular (B. H. Miller et al. 2007), a 

temperatura corporal (Aschoff 1983), os sistemas que regulam a resposta ao estresse, como o 
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eixo HHA e o sistema nervoso autônomo (Koch et al. 2017), bem como o sistema imune 

(Castanon-Cervantes et al. 2010b), de modo que a ritmicidade circadiana é fundamental para a 

manutenção da homeostase. Os ritmos circadianos oscilam de maneira autossustentada em um 

ciclo de retroalimentação composto por elementos positivos, como o gene Clock (do inglês, 

circadian locomotor output cycles kaput), cujo fator de transcrição se dimeriza com Bmal1 

(do inglês, brain and muscle Arnt-like protein), induzindo a expressão das proteínas PERIOD 

(PER) e CRYPTOCHROME (CRY), as quais, por sua vez, atuam como reguladores negativos 

de CLOCK-BMAL1 (Koch et al. 2017). O heterodímero CLOCK-BMAL1 também ativa a 

transcrição de Rev-Erbα e Rorα, cujas proteínas se ligam competitivamente aos elementos 

responsivos ao ROR presentes no promotor de Bmal1; enquanto ROR ativa a transcrição do 

gene Bmal1, o mesmo é inibido por REV-ERBα (Koch et al. 2017). Estas oscilações regulam 

o aumento/redução da expressão de inúmeros genes, com intervalos de aproximadamente 12 

horas entre si, cujo ciclo completo dura em média 24 horas e constituem a base molecular do 

relógio biológico que gera os ritmos circadianos endógenos (Curtis et al. 2014).  

Evidências recentes indicam que o sistema imunológico pode responder aos desafios 

de maneira rítmica, dada a existência de mecanismos funcionais de regulação do relógio 

molecular em macrófagos, células dendríticas e células B (Silver et al. 2012). Além disso, a 

deleção do gene Arntl especificamente em monócitos abole os ritmos de Arntl e Nr1d1 (do 

inglês, nuclear receptor subfamily 1, group D, member 1) nestas células, bem como as 

variações diurnas no número de monócitos na circulação e no baço, além de exacerbar a 

resposta inflamatória (IL-1β, IL-6, IFN-γ e CCL2) frente à infecção com Listeria 

monocytogenes, demonstrando que as oscilações circadianas desempenham um papel 

regulador “anti-inflamatório” ao limitar a transcrição de mediadores pró-inflamatórios, tais 

como citocinas e quimiocinas (Nguyen et al. 2013). Evidências indicam ainda que a 

sincronização entre o relógio central do SCN e os relógios periféricos possa ser, pelo menos 

em parte, mediada pelo eixo HHA e sistema nervoso autônomo (SNA), através das flutuações 

circadianas dos hormônios glicocorticoides e das catecolaminas (adrenalina e noradrenalina), 

que supostamente atuariam como sincronizadores para os relógios periféricos, incluindo as 

células imunes (Guo et al. 2018; Curtis et al. 2014; Kalsbeek et al. 2012). 

Uma vez que os relógios circadianos endógenos, em especial BMAL1, CLOCK e 

REV-ERBα, também regulam o ciclo celular, a dessincronização dos ritmos circadianos pode 

influenciar direta ou indiretamente o processo tumorigênico e tem sido associada ao 
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desenvolvimento de câncer colorretal metastático, osteossarcoma e câncer de mama, entre 

outros (Filipski et al. 2002; Blakeman et al. 2016). Os efeitos da ruptura do ritmo circadiano 

em pacientes oncológicos persistem na sobrevivência e têm sido associados à prejudicada 

resposta imune  e ao estresse, bem como em comorbidades psiquiátricas como a depressão em 

sobreviventes de câncer de mama (Sephton et al. 2009; Bower 2011; Bower et al. 2005, 

2007). 

Adicionalmente, a ativação das células imunes inatas no sistema nervoso central – 

micróglia residente – pode estar envolvida nas alterações neuroinflamatórias subjacentes a 

essas comorbidades, uma vez que a ativação da micróglia e consequente neuroinflamação têm 

sido implicadas na patogênese de múltiplas doenças neurológicas e transtornos psiquiátricos, 

como a depressão, esclerose múltipla, senescência e doença de Alzheimer (Pimplikar 2014; 

Giannetti et al. 2014; Ownby 2010; Walker et al. 2013). Embora as células da micróglia, 

astrócitos e oligodendrócitos expressem constitutivamente receptores de reconhecimento 

padrão, tais como Toll-like receptors (TLRs) e receptores do tipo NOD (NLRs) em todo o 

encéfalo (Hanke e Kielian 2011), as consequências neuroimunes e comportamentais da 

ativação destas vias de sinalização no contexto do câncer permanecem desconhecidas. 

Compreender como tumores podem modular o funcionamento do sistema imunológico 

tem potencial relevância não apenas para aumentar a sobrevida de pacientes oncológicos, mas 

também melhorar a saúde mental e física a longo prazo dos sobreviventes de câncer. De fato, 

alterações duradouras induzidas por câncer podem fragilizar o sistema imunológico, levando a 

uma maior suscetibilidade a doenças subsequentes ou aumentando o tempo necessário para a 

recuperação. Neste sentido, modelos experimentais de câncer têm sido úteis para delinear 

como a inflamação periférica leva à neuroinflamação, assim como a deficiências cognitivas e 

alterações de comportamentos do tipo afetivo (Dantzer, Meagher, e Cleeland 2012). Buscando 

elucidar como o câncer altera as respostas neuroimunes, um estudo anterior mostrou que 

tumores exacerbam as respostas neuroinflamatórias frente à uma infecção periférica mimética 

(lipopolissacarídeo, LPS) em um modelo de câncer de mama induzido por carcinógeno em 

ratos (Pyter et al. 2014). Corroborando estas evidências, o desafio imune com LPS induz 

exacerbação da resposta neuroinflamatória e do comportamento doentio em um modelo 

murino de tumor de cabeça e pescoço (Vichaya et al. 2017). Para avançar neste conhecimento, 

o presente estudo buscou primeiramente determinar a extensão em que tumores induzem 
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alterações neuroinflamatórias após desafio imune com LPS e suas potenciais consequências 

funcionais no comportamento doentio.  

Dada a enorme e crescente população de sobreviventes de câncer, a identificação dos 

mecanismos subjacentes aos efeitos colaterais de longa duração relacionados à experiência 

tumoral faz-se necessária tanto para desenvolver intervenções como para prevenir prejuízos 

na qualidade de vida desses sobreviventes. Assim, modelos animais que avaliem as mudanças 

persistentes após a remoção bem-sucedida do tumor são imperativos. Assim, buscamos ainda 

avaliar as alterações imunes e comportamentais duradouras induzidas por tumores mamários 

nas diferentes fases do ciclo claro-escuro e se estas estão correlacionadas com alterações na 

expressão de genes que regulam os ritmos biológicos no hipotálamo. Para tal, foi utilizado um 

modelo murino de "sobrevivência" ao câncer de mama, pioneiramente desenvolvido por Pyter 

et al. (2017). Compreender como a experiência tumoral influencia o eixo neuroimune basal, 

bem como a sua responsividade a desafios subsequentes, tem relevância potencial para o 

delineamento de terapias que contemplem a saúde mental e física de pacientes com câncer e 

sobreviventes. 
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OBJETIVO  

 

2.1 Objetivo geral 1 

 

Avaliar se tumores influenciam o eixo neuroimunoendócrino e a indução de 

comportamento doentio (“sickness behavior”) após desafio imune com LPS. Ainda, avaliar se 

a remoção cirúrgica do tumor é suficiente para reverter estas alterações. 

 

2.2 Objetivos específicos 1 

 

Avaliar se a presença de tumor periférico exacerba a resposta ao desafio imune com 

LPS nos seguintes parâmetros:  

 Comportamentos doentios (febre, letargia, ingestão alimentar e ganho de massa 

corpórea);  

 Os níveis de citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, TNF-α e CXCL1) no plasma e 

(IL-1, IL-6, TNF-α), bem como do marcador Cd11b nas estruturas encefálicas 

relevantes para os comportamentos doentios (córtex pré-frontal, hipocampo e 

hipotálamo); 

 Os níveis de corticosterona plasmática. 

Avaliar se a mastectomia (remoção cirúrgica do tumor) influencia os parâmetros 

descritos acima. 

 

2.3 Objetivo geral 2  
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Investigar se tumores induzem alterações comportamentais, bem como 

neuroinflamação de maneira dependente do ciclo claro-escuro e se a remoção cirúrgica do 

tumor é suficiente para reverter estas alterações. 

 

2.4 Objetivos específicos 2 

 

Avaliar se a presença de tumor periférico está associada a:  

 

 comportamento do tipo-ansioso;  

 disfunções cognitivas; 

 alterações na expressão de genes do relógio no hipotálamo; 

 alterações nos ritmos endógenos de expressão de genes ligados às respostas imunes 

inatas e adaptativas no hipocampo e córtex pré-frontal. 

 

Avaliar se a remoção cirúrgica do tumor influencia os parâmetros descritos acima.
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3.1 Animais experimentais 

 

Os camundongos da linhagem Balb/c, fêmeas, nulíparas de 8 a 9 semanas de idade 

(Charles River, Wilmington, MA, EUA; ver Fig. 2 para o tamanho final das amostras), foram 

alojados individualmente e aclimatados ao biotério com temperatura controlada (22 ± 1 ° C) 

por 1 semana sob um ciclo claro-escuro de 14:10 (luzes apagadas às 15h). Água e ração 

(Harlan 7912 foram disponibilizadas ad libitum durante todo o estudo e ninhos de algodão e 

cabanas de plástico foram fornecidos para nidificação. Todos os experimentos foram 

aprovados pelos Comitês Institucionais de Uso e Cuidados com Animais da Ohio State 

University e realizados de acordo com o Guia dos Institutos Nacionais de Saúde para o 

Cuidado e Uso de Animais de Laboratório (NRC, 2011). Todos os esforços foram feitos para 

minimizar o sofrimento dos animais e reduzir o número de camundongos usados. Este projeto 

consistiu em quatro replicações experimentais balanceadas pelo tratamento (duas para 

avaliação da neuroinflamação, duas para telemetria). 

 

3.2 Linhagem de células e carcinoma mamário murino  

 

A linhagem não metastática de carcinoma mamário murino 67NR, originária de um 

adenocarcinoma mamário espontâneo de camundongos Balb/c (Aslakson e Miller, 1992; 

Dexter et al., 1978), foi generosamente fornecida pelos Drs. Fred Miller e Lisa Polin do 

Karmanos Cancer Institute. As células foram cultivadas em meio de cultura DMEM 

suplementado com 10% de soro bovino fetal (SBF), 2 mM de L-glutamina, 1 mM de 

penicilina-streptomicina, 1 mM de aminoácidos não essenciais a 37 °C com 5% de CO2. 

 

3.3 Modelo de indução de tumor mamário 

 

Antes e após a indução tumoral, os camundongos foram habituados à manipulação 

duas vezes/semana (n=108). Os camundongos foram anestesiados (vapores de isoflurano) e 

inoculados com 30 μl de uma suspensão celular de (5x106 células 67NR em matrigel) na 4ª 

almofada mamária (F. R. Miller, Medina, e Heppner 1981; F. R. Miller, Miller, e Heppner 

1983). Esse procedimento resulta em um carcinoma mamário primário in situ (F. R. Miller, 
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Medina, e Heppner 1981) que não metastatiza (F. R. Miller, Miller, e Heppner 1983). Este é 

um modelo de câncer de mama ortotópico e singênico validado, que elimina a necessidade de 

usar camundongos imunocomprometidos (Pyter et al. 2017). Camundongos designados para o 

grupo de remoção do tumor (mastectomizado; n=53) foram inoculados com células tumorais 

duas semanas antes dos demais grupos, de modo que o tempo das cirurgias de remoção 

tumoral correspondeu ao tempo da cirurgia de indução de tumor/sham nos outros grupos. 

Concomitantemente, para controlar os efeitos das cirurgias (como reparo tecidual, anestesia), 

um subconjunto de camundongos controle (sham; n=49) foi inoculado com PBS e, 

posteriormente submetido à uma cirurgia simulada de remoção tumoral, permitindo 

avaliações comportamentais e fisiológicas simultâneas em todos os grupos. Os animais foram 

individualmente identificados por meio de perfurações feitas na orelha durante as cirurgias. A 

massa corporal e as dimensões do tumor foram medidas duas vezes por semana. Uma vez que 

a indução tumoral não foi bem-sucedida em 9 camundongos, estes animais foram removidos 

das análises. 

 

3.4 Modelo de remoção de tumor mamário 

 

Um procedimento modificado de mastectomia radical foi utilizado para remoção 

completa dos tumores primários no grupo “mastectomizados” (Pyter et al., 2017). Estes 

camundongos foram anestesiados (isoflurano) e os tumores, com as cápsulas intactas (Fig. 1A 

e B), foram removidos cirurgicamente juntamente com tecido mamário, gordura e linfonodos. 

A pele foi fechada com grampos cirúrgicos (Fig. 1C). Para analgesia no período pós-

operatório, buprenorfina (0,05 mg/kg; s.c.) foi administrada imediatamente após a cirurgia e 

novamente 12 horas mais tarde. Remoções completas do tumor foram verificadas na 

necropsia e todos os camundongos com tumores recorrentes (n=8) foram removidos das 

análises. Os controles cirúrgicos receberam uma cirurgia de mastectomia simulada (sham). 
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Figura 1. Remoção de tumor mamário. Os animais do grupo mastectomizado foram submetidos à ressecção 

cirúrgica dos tumores (A) com as cápsulas intactas (B); a pele foi fechada com grampos cirúrgicos (C). 

 

3.5 Delineamento experimental 1 

 

Os animais foram divididos aleatoriamente em 4 grupos experimentais, de acordo com 

os protocolos de inoculação e remoção tumoral, respectivamente, conforme descrito na figura 

abaixo: 

 

 

Figura 2. Delineamento experimental. Os animais do grupo mastectomizado foram submetidos à inoculação 

com as células tumorais da linhagem 67NR na semana 0, mesma janela temporal na qual os animais sham 

passaram por uma cirurgia simulada com inoculação de PBS. Os animais do grupo tumor foram submetidos à 

inoculação tumoral na semana 2, mesma janela temporal na qual os animais do grupo mastectomizado foram 

submetidos à remoção cirúrgica do tumor e os animais sham passaram por uma cirurgia simulada dessa remoção. 

Os animais do subconjunto neuroinflamação (n=10-20 animais/grupo) foram submetidos à eutansia e tiveram 
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seus tecidos coletados 4 ou 24 horas após a injeção com LPS/PBS. As medidas de comportamento doentio para 

os animais do subconjunto comportamento foram coletadas 24 horas antes e 0, 4 e 24 horas após a injeção com 

LPS/PBS; dados de ingestão alimentar e massa corporal foram coletados para todos os animais deste 

subconjunto (n=9-11 animais/grupo), enquanto locomoção e temperatura corporal foram medidos apenas para os 

animais implantados com transmissores teleméricos (n=7-9 animais/grupo); todos os animais do subconjunto 

comportamento foram submetidos à eutanásia e tiveram seus tecidos coletados 24 horas após a injeção com 

LPS/PBS. * representa a janela temporal para implantação de transmissor telemérico para um subconjunto de 

camundongos; ** representa a janela temporal para realização das medidas de comportamento doentio. 

 

 

3.6 Registros teleméricos 

 

Um subgrupo de camundongos foi alojado individualmente por uma semana e 

distribuído aleatoriamente nos seguintes grupos experimentais:  

(1) sham/PBS;  

(2) sham/LPS;  

(3) tumor/LPS; 

(4) mastectomizado (remoção tumoral) /LPS.  

Este subconjunto foi então submetido à anestesia com isoflurano e implantado 

intraperitonealmente com transmissores teleméricos (G2 E-mitter; Starr Life Sciences, 

Oakmont, PA, EUA). Buprenorfina (0,05 mg/kg; s.c.) foi administrada imediatamente após a 

cirurgia e novamente a cada 4-6 horas por 72 horas após a cirurgia. Os transmissores 

teleméricos são sensores que capturam a energia do campo elétrico gerado por plataformas 

receptoras (receptor ER-4000, Starr Life Sciences) que recebem as informações dos sensores 

e as transmitem a um computador, onde são interpretadas por um software (Vital View, v. 5.1, 

Mini Mitter Company, Bend, OR, EUA). Caixas individuais foram colocadas sobre as 

plataformas receptoras que coletavam os dados de temperatura corporal e os sinais de 

atividade locomotora a cada um minuto. Estes dados foram convertidos em um registro 

longitudinal pelo próprio software e exportados para arquivos ASCII, onde foram processados 

para respectivas análises estatísticas.  

 

3.7 Indução de inflamação aguda 
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Os camundongos foram injetados com lipopolissacarídeo bacteriano (LPS; E. coli, 

026:B6, 250 μg/kg em 100 μl de PBS, i.p.) às 08:00 h EST. Um subconjunto dos 

camundongos sham receberam 100 μl de PBS. 

 

3.8 Comportamento doentio – (do inglês Sickness behavior) 

 

A massa corporal, a ingestão de alimentos, a locomoção e a temperatura corporal (as 

duas últimas por meio dos transmissores implantados) foram registradas para um subconjunto 

de camundongos 4 e/ou 24 horas após a injeção com LPS. As medidas basais para estes 

parâmetros foram feitas 24 horas antes da injeção. 

 

3.9 Coleta de tecidos e análise moleculares 

 

Após decapitação rápida, o sangue foi coletado através de tubos de sangue natelson 

revestidos com heparina, mantidos em gelo e então centrifugados (20 min a 2.000 rpm); o 

plasma foi armazenado a -80°C até a quantificação de citocinas e corticosterona. As regiões 

encefálicas relevantes para o comportamento doentio (hipocampo, hipotálamo e córtex pré-

frontal) foram dissecadas e congeladas em solução estabilizadora de RNA (RNA later® - 

Qiagen) para posterior avaliação da expressão gênica neuroinflamatória. Os tumores e baços 

foram removidos assepticamente e pesados. 

 

3.10 Concentrações plasmáticas de citocinas 

 

Para comparação da inflamação sistêmica entre os diferentes tratamentos, interleucina 

(IL) 1β, IL-6, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e quimioatraente de queratinócito 

(CXCL1) foram medidos em amostras de plasma usando um ensaio quantitativo fluorescente 

de multiplex (Mouse Inflammatory 4-Plex Invitrogen, Frederick, MD, EUA), seguindo o 

protocolo do fabricante. 
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3.11 Concentrações plasmáticas de corticosterona 

 

Glicocorticoides são potentes agentes anti-inflamatórios inatos, os quais são 

produzidos em resposta à injeção periférica de LPS (Silverman et al. 2013). A fim de verificar 

se há alterações relativas à ativação do eixo HHA, a corticosterona foi medida em duplicata 

em amostras de plasma via ensaio imuno enzimático (EIA), de acordo com as instruções do 

fabricante (Enzo Life Sciences, Plymouth Meeting, PA, EUA). As amostras foram diluídas na 

proporção de 1:40 para a realização do EIA. O limiar de detecção foi de 27 pg / ml. As 

variações intra-ensaio e inter-ensaio foram <10%. 

 

3.12 Concentrações encefálicas de citocinas 

 

O RNA total foi extraído do hipocampo, do hipotálamo e do córtex pré-frontal 

utilizando mini kits da Qiagen RNeasy (Valencia, CA, EUA). As concentrações de RNA 

foram medidas e as razões 260/280 foram determinadas como sendo 1,8-2,0 (NanoDrop, 

Wilmington, DE, EUA). A síntese do DNA complementar (cDNA) foi realizada utilizando-se 

os kits SuperScript First-Strand (Invitrogen, Grand Island, NY, EUA), seguindo o protocolo 

do fabricante. Quatro genes de interesse foram escolhidos com base em seu papel estabelecido 

no comportamento doentio induzido por neuroinflamação (Il-1β, Il-6, Tnf-a, Cd11b). Os 

ensaios de expressão gênica TaqMan para camundongos foram comprados da Applied 

Biosystems (Carlsbad, CA, EUA) com sondas marcadas com 6-FAM e MGB (quencher não 

fluorescente) nas extremidades 5 'e 3', respectivamente: Il-1β (Mm00434228_m1), Il-6 

(Mm00446190_m1), Tnf-a (Mm00443258_m1), Cd11b (Mm00434455_m1), Gapdh 

(Mm99999915_g1; marcado com VIC). Foram utilizadas as condições universais de ciclos de 

RT-PCR de dois passos no sistema de detecção de sequências 7000 (Applied Biosystems): 

50°C (2 minutos), 95°C (10 minutos), 40 ciclos de 95°C (15 segundos) e 60°C (1 minuto). A 

expressão gênica relativa de amostras individuais corridas em duplicata foi calculada pelo 

método comparativo de CT (2-CT). 

 

3.13 Análise estatística 
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Todos os dados foram submetidos a testes de homogeneidade de variância e 

analisados por testes não paramétricos quando as variáveis não apresentavam distribuição 

normal. Comparações estatísticas de massa corporal, ingestão de alimentos, massa tecidual, 

expressão gênica, citocinas circulantes e corticosterona foram avaliadas por análise de 

variância (ANOVA) de uma-via (1-way ANOVA, sendo tumor o fator) ou duas-vias (2-way 

ANOVA, sendo tumor e tempo os fatores) seguida por teste post-hoc Bonferroni ou t-Student 

usando o software Statview versão 5.0.1 (Scientific Computing, Cary, NC, EUA). O teste não 

paramétrico de Mann-Whitney U foi usado quando a variância não foi distribuída 

normalmente. ANOVAs de medidas repetidas foram utilizadas para comparar as mudanças na 

temperatura corporal e atividade locomotora ao longo do tempo. Correlações entre as 

variáveis foram avalias pelo teste de correlação de Pearson. Devido às diferenças detectadas 

entre os grupos controle e portadores de tumor/mastectomizados nas medidas basais de 

temperatura corporal, a influência da injeção de LPS na temperatura corporal foi calculada 

como uma mudança percentual em relação aos registros da temperatura basal (isto é, 

calculada em relação à temperatura registrada para o mesmo indivíduo 24 horas antes da 

injeção de LPS). Os dados foram determinados como estatisticamente significativos quando 

p≤0,05 e foram apresentados como média ± erro padrão da média (SEM). 
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4.1 Comportamento doentio 

 

4.1.1 Efeito do LPS sobre a massa corporal e ingesta alimentar na presença de tumor ou 

em animais mastectomizados.  

 

As medidas de referência para massa corporal e ingestão de alimentos não foram 

diferentes entre os grupos (Fig. 3; p>0,05 por 1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni). 

 

Figura 3. Massa corporal e ingestão alimentar basal. Média (±SEM) da massa corporal (g) e da ingestão 

alimentar (g) em um intervalo de 24 horas para camundongos do grupo sham, tumor e mastectomizados 

previamente ao desafio imune com LPS (n=9-19 animais/grupo). 

 

 O tratamento com LPS reduziu significativamente a massa corporal 24 horas após a 

injeção (F1,37=123,5, p <0,0001; Fig. 4). As alterações na massa corporal não diferiram entre 

os grupos tumor, mastectomizado e sham LPS em nenhum momento (p>0,05). 
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Figura 4. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral sobre a perda de peso induzida por LPS. 

Média (±SEM) da porcentagem de mudança na massa corporal para camundongos dos grupos sham, tumor e 

mastectomizado 4 e 24 horas após injeção i.p. com PBS ou LPS relativa à medida basal realizada no mesmo 

horário do dia 24 horas antes do desafio imune (n=9-11 animais/grupo). *p≤0.05 LPS comparado ao grupo sham 

PBS por 1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni. 

 

A injeção de LPS alterou a ingestão de alimentos (F1,37 = 13,4, p<0,001), induzindo 

anorexia em todos os grupos 4 (F1,37=16,2, p<0,0005; Fig. 5) e 24 horas (F1,37=34,3, 

p<0,0001; Fig. 5) após a injeção em relação ao grupo sham PBS. O tempo desde a injeção de 

LPS influenciou a ingestão de alimentos (F1,37=133,8, p<0,0001), de modo que a anorexia foi 

menos pronunciada 24 horas após o LPS em relação às medidas feitas 4 horas após a injeção. 

Dentre os grupos tratados com LPS (sham, tumor e mastectomizado), não foram observadas 

diferenças na ingestão alimentar 4 ou 24 horas após a injeção (p>0,05). 
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Figura 5. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral sobre a anorexia induzida por LPS. Média 

(±SEM) da porcentagem de mudança na ingestão alimentar para os grupos sham, tumor e mastectomizado 4 e 24 

horas após injeção i.p. com PBS ou LPS relativa à medida basal realizada no mesmo horário do dia 24 horas 

antes do desafio imune (n=9-11 animais/grupo); *p≤0.05 LPS comparado ao grupo sham PBS por 1-way 

ANOVA com post hoc de Bonferroni. 

 

4.1.2 Efeito do LPS sobre a atividade locomotora na presença de tumor ou em animais 

mastectomizados. 

 

Não foram observadas diferenças basais na locomoção entre os grupos (p>0,05; Fig. 

6A). O desafio imune induziu letargia, diminuindo significativamente a atividade locomotora 

ao longo do tempo durante as 24 horas após a injeção de LPS para todos os grupos em 

comparação ao grupo sham PBS (p<0,0001 para os grupos sham LPS e mastectomizado; 

p<0,05 para o grupo tumor; Fig. 6A). Embora todos os grupos tratados com LPS tenham 

exibido letargia (Fig. 6A), após observar interação entre os fatores tumor e tempo (F144, 

1296=2,0, p<0,0001), observamos diminuição da magnitude daquela resposta no grupo tumor 

em comparação aos grupos sham LPS (p<0,0001) e mastectomizado (p<0,0001). O efeito 

principal do LPS e do tumor na atividade locomotora foi mais aparente na fase escura (fase 

ativa; ver Fig. 6B), na qual os tumores atenuaram a letargia induzida por LPS em relação aos 
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grupos sham LPS e mastectomizado 7, 8, 9, 13 e 14 h após a injeção de LPS (p<0,05 em 

todos os casos). 

 

 
Figura 6. Tumores atenuam a letargia induzida por LPS, a qual é revertida após a remoção tumoral. (A) 

Média (± SEM) da atividade locomotora (contagens/h) 24 horas antes e 24 horas após a injeção de LPS. Barra 
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preta no topo: diferença significativa entre o grupo tumor e sham injetados com LPS; barra cinza: diferença 

significativa entre o grupo tumor e mastectomizado injetados com LPS. (B) Aumento da atividade locomotora 

durante a fase escura após injeção de LPS da caixa destacada em (A); *p≤0.05 grupo tumor em relação ao sham 

LPS; # p≤0.05 grupo tumor em relação ao mastectomizado; & p≤0.05 grupo mastectomizado em relação ao sham 

LPS por ANOVA de medidas repetidas (A) ou 1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni (B); (n=6-8 

animais/grupo).  

 

4.1.3 Efeito do LPS sobre a resposta de febre e hipotermia na presença de tumor ou em 

animais mastectomizados.  

 

Para a temperatura corporal basal, a ANOVA de medidas repetidas indicou que tempo 

(F23,621=52,0, p<0,0001) e tratamento (F2,27=4,3, p<0,05) influenciaram este parâmetro de 

maneira independente. A temperatura corporal estava elevada no grupo tumor em relação aos 

grupos sham e mastectomizado durante ambas as fases do ciclo claro-escuro (F2,27=4,3, 

p<0,05; Bonferroni post-hoc: p<0,0001 em todos os casos; Fig. 7A). A remoção tumoral 

reverteu esse aumento na temperatura corporal basal em relação ao grupo sham apenas 

durante a fase clara (p>0,05), uma vez que a temperatura permaneceu elevada no grupo 

mastectomizado em relação ao grupo sham durante a fase escura (ANOVA de medidas 

repetidas para a fase escura com post hoc de Bonferroni; F2,27=4,1, p=0,05; Fig. 7A). 
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Figura 7. A remoção tumoral reverte parcialmente os aumentos na temperatura corporal basal induzidos 

por tumores e restaura parcialmente a resposta bifásica de febre/hipotermia ao LPS. (A) Temperatura 

corporal média basal (± SEM) 24 horas antes da injeção de LPS. (B) Temperatura corporal relativa (± SEM) em 
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resposta ao desafio imune com LPS (os grupos sham receberam PBS ou LPS enquanto os grupos tumor e 

mastectomizado receberam apenas LPS). *p≤0.05 grupo tumor em relação ao sham LPS; # p≤0.05 grupo tumor 

em relação ao mastectomizado; & p≤0.05 grupo mastectomizado em relação ao sham LPS; ^ p≤0.05 grupo sham 

PBS em relação ao sham LPS; a linha com símbolos representa as diferenças observadas por ANOVA de 

medidas repetidas, enquanto os símbolos sobre os diferentes pontos ao longo do tempo representam as diferenças 

observadas por 1-way ANOVA (n=7-15 animais/grupo).  

 

Devido às diferenças induzidas pelo tumor na temperatura corporal basal, os dados 

relativos à resposta termorreguladora após o desafio imune com LPS foram analisados como 

uma alteração percentual em relação ao baseline para cada animal (Fig. 7B). A injeção de 

LPS induziu alterações na temperatura corporal em relação ao baseline ao longo do tempo, 

em comparação ao grupo sham PBS (p<0,0001 em todos os casos), induzindo febre durante a 

fase clara e hipotermia durante a fase escura no grupo sham LPS. Durante a primeira hora 

após a injeção, entretanto, a injeção de LPS diminuiu a temperatura corporal agudamente 

(F3,26=5,1, p<0,01) nos grupos sham e mastectomizado (Fig. 7B; p<0,0005 e p<0,005, 

respectivamente) e tendeu a fazer o mesmo para o grupo tumor (p=0,06), mas a cinética de 

mudança na temperatura corporal nas horas consecutivas diferiu entre os grupos, como 

demonstrado na Fig. 7B. A ANOVA de medidas repetidas revelou um aumento da 

temperatura corporal induzido pelo tumor ao longo do tempo durante as 24 horas após a 

injeção de LPS (F1,24=1,6, p<0,05). A temperatura corporal foi significativamente maior no 

grupo tumor durante a fase escura em relação aos grupos sham LPS e mastectomizado 

(p<0,01 em relação ao grupo sham; p<0,0001 em relação ao mastectomizado), sugerindo uma 

atenuação da hipotermia induzida por LPS (Fig. 7B). No grupo mastectomizado, o aumento 

inicial na temperatura corporal induzido por LPS atingiu o pico apenas 6 horas após a injeção, 

embora não fosse diferente (1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni nos pontos entre 2 - 8 

h e 18 - 24 h pós-LPS; p>0,05) daquela observada no grupo sham PBS entre 2-8 horas e 18-

24 horas após a injeção. Entre os grupos tratados com LPS, o teste pós-hoc de Bonferroni 

revelou um aumento na temperatura corporal para o grupo tumor em relação aos grupos sham 

e mastectomizado (p<0,005) no mesmo período. 

 

 

4.2 Efeito do LPS sobre a Massa tumoral  
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As massas tumorais no momento da remoção cirúrgica (grupo mastectomizado) ou 

coleta final de tecido (grupo tumor) foram semelhantes (p>0,05; Figura 8A), indicando que os 

grupos tumor e mastectomizado foram expostos a cargas tumorais comparáveis. A injeção de 

LPS induziu aumento progressivo da massa do baço comparado à injeção de PBS (F2,45=9,3, 

p<0,001; Figura 8B), de modo que a massa do baço foi maior 24 horas do que 4 horas após o 

desafio imune (F1,39=5,1, p<0,05). Não foram observadas diferenças significativas na massa 

do baço induzidas por LPS (p>0,05) entre os grupos sham, portadores de tumor e 

mastectomizados dentro da mesma janela temporal (4 ou 24 horas pós-LPS). 

 

 

Figura 8. Efeitos da completa remoção de tumor mamário na massa relativa do baço. Média ± SEM (A) da 

massa tumoral coletada na cirurgia (mastectomizado) ou na coleta de tecidos (tumor), (B) ou da massa do baço 

relativa à massa corporal em animais sham tratados com PBS e entre os diferentes grupos 4 ou 24 horas pós-LPS 

(n=7-20 animais/grupo; letras representam diferenças estatísticas por 2-way ANOVA com post hoc de Bonferroni). 

 

4.3 Efeito do LPS sobre as concentrações plasmáticas de citocinas na presença de tumor 

ou em animais mastectomizados.  

 

Os níveis de todas as citocinas circulantes examinadas variaram ao longo do tempo 

(p<0,05), de forma que 4 horas após a injeção de LPS todas estavam elevadas em relação aos 
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níveis observados 24 horas após a injeção (IL-1β: F1,60=85,3, p<0,0001; IL-6: F1,60=294,8, 

p<0,0001; TNF-α: F1,60=142,3, p<0,0001; CXCL1: F1,60=200,4, p<0,0001; Fig. 9A-D). A 

presença de tumor aumentou os níveis globais de CXCL1 (F2,60=3,7, p<0,05), principalmente 

24 horas após a injeção de LPS. Os níveis plasmáticos de IL-6 e TNF-α do grupo tumor foram 

alterados 24 horas após o tratamento com LPS. A recuperação dos níveis basais de IL-6 

(F2,34=11,8, p<0,0001; Fig. 9B) e CXCL1 (F2,34=17,1, p<0,0001; Fig. 9D) foi atenuada no 

grupo tumor em relação a ambos os grupos sham e mastectomizado. Em contraste, os tumores 

precipitaram a recuperação dos níveis basais de TNF-α 24 horas após a injeção de LPS em 

relação aos grupos sham e mastectomizado (F2,34=3,7, p<0,05; Fig. 9C). 
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Figura 9. Tumores alteram a concentração de citocinas circulantes no plasma em resposta ao desafio com 

LPS. Média ± SEM (A) IL-1β, (B) IL-6, (C) TNF-α e (D) CXCL1 (pg/ml) nos grupos sham, tumor e 

mastectomizado (n=10-20 animais/grupo); * p <0,05 em relação aos outros tratamentos na mesma janela 

temporal por 1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni; # p <0,05 em relação ao mesmo grupo 24 horas pós-LPS 

por 2-way ANOVA com post hoc de Bonferroni; &p<0.05 em relação ao grupo sham PBS por 1-way ANOVA com post 

hoc de Bonferroni. 

 

4.4 Efeito do LPS sobre as concentrações plasmáticas de corticosterona na presença de 

tumor ou em animais mastectomizados.  

 

Entre os grupos tratados com LPS, tanto o tempo (F1,43=102,7, p<0,0001) quanto a 

presença de tumor (F2,43=3,7, p<0,05) influenciaram independentemente as concentrações 
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plasmáticas de corticosterona (Fig. 10). O desafio imune elevou os níveis circulantes de 

corticosterona 4 horas pós-LPS em todos os grupos quando comparados ao grupo sham PBS, 

enquanto 24 horas pós-LPS as concentrações de corticosterona permaneceram aumentadas 

apenas no grupo tumor (p<0,05). Todos os grupos retornaram aos níveis circulantes basais de 

corticosterona 24 horas após a injeção de LPS, sendo comparáveis aos níveis do grupo sham 

PBS (p>0,05). 

 

 

Figura 10. Tumores alteram a recuperação das concentrações plasmáticas de corticosterona 24 horas após 

desafio com LPS. Média ± corticosterona (ng/ml) circulante no plasma nos grupos sham, tumor e 

mastectomizado (n=10-20 animais/grupo); * p<0,05 em relação aos outros tratamentos 24 horas após LPS por 1-

way ANOVA com post hoc de Bonferroni; # p <0,05 em relação ao mesmo grupo 24 horas pós-LPS por 2-way ANOVA 

com post hoc de Bonferroni; &p<0.05 em relação ao grupo sham PBS por 1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni. 

 

4.5 Efeito do LPS sobre os níveis de expressão de citocinas em estruturas encefálicas na 

presença de tumor ou em animais mastectomizados.  

 

4.5.1 Il-1β 

 

O tempo desde a injeção de LPS influenciou os níveis de expressão gênica de Il-1β no 

hipocampo (F1,87=37,8, p<0,001) e no córtex pré-frontal (F1,87=60,1, p<0,0001; Fig. 11A-C), 

de forma que os níveis desta citocina foram reduzidos 4 e 24 horas após injeção de LPS. 
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Tanto o tempo (F1,88=18,3, p<0,0001) como a presença de tumor (F2,88=5,5, p<0,01) 

influenciaram independentemente os níveis de expressão gênica de Il-1β no hipotálamo. 

Tumor e tempo interagiram sobre a expressão de Il-1β no córtex pré-frontal (F2,87=3,9, 

p<0,05). Em contraste à nossa hipótese a priori, as respostas de Il-1β foram reduzidas tanto no 

hipotálamo (p<0,05) quanto no córtex pré-frontal (p<0,05) do grupo tumor em relação ao 

grupo sham LPS 4 horas após a injeção. Os níveis de expressão de Il-1β permaneceram 

significativamente diminuídos no hipotálamo 24 horas após a injeção no grupo tumor em 

relação ao grupo sham LPS (p<0,05), enquanto as respostas do grupo mastectomizado 

permaneceram intermediárias. Finalmente, o desafio com LPS aumentou significativamente 

os níveis de Il-1β em todas as regiões encefálicas examinadas 4 e 24 horas após a injeção para 

todos os grupos em relação ao grupo sham PBS (p<0,05 em todos os casos). 

 

 

Figura 11. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral na expressão de RNAm de Il-1β em regiões 

encefálicas que regulam o comportamento doentio. Média ± SEM da expressão gênica quantitativa de Il-1β 

(A) no hipocampo, (B) hipotálamo e (C) córtex pré-frontal nos grupos sham, tumor e mastectomizado (n=10-20 

animais/grupo); * p<0,05 em relação aos outros tratamentos na mesma janela temporal (4 ou 24h) por 1-way 

ANOVA com post hoc de Bonferroni; &p<0.05 em relação ao grupo sham PBS por 1-way ANOVA com post hoc de 

Bonferroni; + p <0,05 em relação ao mesmo grupo 24 horas pós-LPS por 2-way ANOVA com post hoc de Bonferroni. 

 

4.5.2 Il-6 
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Os níveis de expressão gênica de Il-6 diminuíram ao longo do tempo desde o 

tratamento com LPS em todas as regiões encefálicas examinadas (F1,87=38,3, p<0,0001 em 

cada região; Fig. 12A-C). Ambos, tempo (hipotálamo: F1,84=48,4, p<0,0001; córtex pré-

frontal: F1,87=70,4, p<0,0001) e presença de tumor (hipotálamo: F2,84=3,8, p<0,05; córtex pré-

frontal: F2,87=4,9, p<0,01) influenciaram independentemente os níveis de Il-6 no córtex pré-

frontal e hipotálamo, bem como sua interação (hipotálamo: F2,84=3,6, p<0,05; córtex pré-

frontal: F2,87=4,9, p<0,01). Os níveis de Il-6 no hipocampo (U=75, p<0,05) e no córtex pré-

frontal (U=48, p<0,005) estavam diminuídos no grupo tumor 4 horas após a injeção em 

comparação ao grupo sham PBS; tendência semelhante foi observada no hipotálamo 

(p=0,06). A remoção do tumor teve o efeito inverso no hipotálamo: os níveis de Il-6 estavam 

maiores no grupo mastectomizado do que no grupo tumor (U=48, p<0,05), assemelhando-se 

aos níveis observados no grupo sham LPS. Os níveis de Il-6 no hipocampo permaneceram 

reduzidos 24 horas após a injeção no grupo tumor em relação ao grupo sham LPS (t27=2,6, 

p<0,05), enquanto no grupo mastectomizado os níveis de Il-6 foram comparáveis ao grupo 

sham LPS. Não foram observadas quaisquer diferenças nos níveis de Il-6 no hipotálamo ou 

córtex pré-frontal 24 horas após a injeção com LPS/PBS. 

O desafio com LPS aumentou significativamente os níveis de Il-6 em todas as áreas 

encefálicas analisadas 4 horas após a injeção para todos os grupos em relação ao grupo sham 

PBS (p<0,05 em todos os casos). Os níveis de Il-6 permaneceram elevados no hipocampo 24 

horas após a injeção apenas no grupo sham LPS (U=0, p<0,001) em comparação ao grupo 

sham PBS. Os níveis de Il-6, tanto no córtex pré-frontal quanto no hipotálamo, retornaram aos 

níveis basais em todos os grupos 24 horas após a injeção de LPS (p>0,05 em todos os casos). 

 



 

61 

 

 

Figura 12. Efeitos de tumores mamários e remoção tumoral na expressão de RNAm de Il-6 em regiões 

encefálicas que regulam o comportamento doentio. Média ± SEM da expressão gênica quantitativa de Il-6 (A) 

no hipocampo, (B) hipotálamo e (C) córtex pré-frontal nos grupos sham, tumor e mastectomizado (n=10-20 

animais/grupo); * p <0,05 em relação aos outros tratamentos na mesma janela temporal (4 ou 24h); #p <0,05 em 

relação ao grupo tumor na mesma janela temporal (4 ou 24h) ) por 1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni; 
&p<0.05 em relação ao grupo sham PBS por 1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni; + p <0,05 em relação ao 

mesmo grupo 24 horas pós-LPS por 2-way ANOVA com post hoc de Bonferroni. 

 

4.5.3 Tnf-α 

 

Os níveis de expressão gênica de Tnf-α no hipocampo foram influenciados 

independentemente pelo tempo (F1,87=20,1, p<0,0001) e presença do tumor (F2,87=8,4, 

p<0,0005; Fig. 13A). No hipotálamo, os níveis de Tnf-α foram influenciados pela presença do 

tumor (F2,88=6,5, p<0,005; Fig. 13B), enquanto o tempo influenciou os níveis corticais de 

Tnf-α (F1,87=37,5, p <0,0001; Fig. 13C). Nos grupos tumor e mastectomizado foram 

observadas reduzidas respostas de Tnf-α no hipocampo (F2,44=6,7, p<0,005) e hipotálamo 

(F2,41=7,0, p<0,005) 4 horas após a injeção em relação ao grupo sham LPS, enquanto esta 

diferença não foi estatisticamente significativa no córtex pré-frontal (p>0,05). As reduções 

nas respostas de Tnf-α hipotalâmicas induzidas por tumor persistiram (p<0,05) 24 horas após 

injeção de LPS, enquanto no grupo mastectomizado foram comparáveis ao grupo sham LPS. 

Passadas 24 horas do desafio imune os níveis de Tnf-α no córtex pré-frontal de todos os 

grupos foram comparáveis ao do grupo sham PBS. 
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O desafio imune com LPS aumentou significativamente a expressão gênica de Tnf-α 

no hipocampo e no córtex pré-frontal 4 horas após a injeção para todos os grupos em relação 

ao grupo sham PBS (p<0,05 em todos os casos); no hipotálamo, os níveis de Tnf-α só 

aumentaram no grupo sham LPS (U=14,5, p<0,005). No hipocampo, os níveis de Tnf-α 

permaneceram elevados em todos os grupos 24 horas após a injeção de LPS em relação ao 

grupo sham PBS (t53=9,0, p>0,005), enquanto permaneceram elevados no hipotálamo apenas 

para o grupo sham (U=19, p<0,05). No córtex pré-frontal os níveis de Tnf-α retornaram aos 

níveis basais em todos os grupos 24 horas após a injeção de LPS (p>0,05 em todos os casos). 

 

 

Figura 13. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral na expressão de RNAm de Tnf-α em 

regiões encefálicas que regulam o comportamento doentio. Média ± SEM da expressão gênica quantitativa de 

Tnf-α (A) no hipocampo, (B) hipotálamo e (C) córtex pré-frontal nos grupos sham, tumor e mastectomizado 

(n=10-20 animais/grupo); * p<0,05 em relação aos outros tratamentos na mesma janela temporal (4 ou 24h) por 

1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni; &p<0.05 em relação ao grupo sham PBS por 1-way ANOVA com post hoc de 

Bonferroni; + p <0,05 em relação ao mesmo grupo 24 horas pós-LPS por 2-way ANOVA com post hoc de Bonferroni. 

 

4.5.4 Cd11b 

 

Os níveis de expressão gênica de Cd11b foram influenciados pelo tempo pós desafio 

em todas as regiões encefálicas avaliadas (hipocampo: F1,93=32,3, p<0,0001; Fig. 14A; 
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hipotálamo: F1,88=26,2, p<0,0001; Fig. 14B; córtex pré-frontal: F1,93=61,9, p<0,0001; 

Fig.14C). Não foram encontradas diferenças nas respostas de Cd11b 4 horas após a injeção de 

LPS/PBS. Os níveis hipocampais e hipotalâmicos de Cd11b foram comparáveis entre todos os 

grupos tratados com LPS 24 horas após a injeção. No córtex pré-frontal, o grupo tumor 

apresentou reduzida expressão de Cd11b em relação aos animais mastectomizados (U=101, 

p<0,05). 

O desafio imune não afetou a expressão de Cd11b no hipocampo ou hipotálamo 4 

horas após a injeção de LPS em relação ao grupo sham PBS (p>0,05), mas elevou os níveis 

de Cd11b no córtex pré-frontal dos grupos tumor e mastectomizado (p<0,05 em ambos os 

casos). Em contraste, o tratamento com LPS aumentou significativamente a expressão gênica 

de Cd11b em todas as áreas encefálicas analisadas 24 horas após a injeção para todos os 

grupos em relação ao grupo sham PBS (p<0,05 em todos os casos). 

 

 

Figura 14. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral na expressão de RNAm de Cd11b em 

regiões encefálicas que regulam o comportamento doentio. Média ± SEM da expressão gênica quantitativa de 

Cd11b (A) no hipocampo, (B) hipotálamo e (C) córtex pré-frontal nos grupos sham, tumor e mastectomizado 

(n=10-20 animais/grupo); * p<0,05 em relação aos outros tratamentos na mesma janela temporal (4 ou 24h) por 

1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni; &p<0.05 em relação ao grupo sham PBS por 1-way ANOVA com post hoc de 

Bonferroni; + p <0,05 em relação ao mesmo grupo 24 horas pós-LPS por 2-way ANOVA com post hoc de Bonferroni. 
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A relação entre massa tumoral e resposta neuroinflamatória foi investigada através de 

análises correlacionais para os grupos tumor e mastectomizado. Houve uma correlação 

positiva entre a massa tumoral e a expressão gênica do marcador microglial Cd11b em todas 

as regiões encefálicas examinadas 4 horas pós-LPS (p<0,05 em cada caso; hipocampo: 

r2=0.455; hipotálamo: r2=0.491; córtex pré-frontal: r2=0.337; Fig. 15A), sugerindo que 

tumores maiores resultam em maior expressão gênica de Cd11b. No grupo mastectomizado, 

os resultados mostrando que uma maior massa tumoral prévia estava negativamente 

correlacionada com as respostas de Tnf-α e Cd11b, semelhantes às respostas do grupo tumor 

nesta mesma janela temporal, sugerem que a massa tumoral previamente removida pode 

predizer a resolução da neuroinflamação 24 horas pós-LPS. Essa correlação negativa entre 

massa tumoral e neuroinflamação 24 horas após a injeção de LPS foi estatisticamente 

significativa para os níveis de Tnf-α hipocampais e hipotalâmicos e Cd11b hipotalâmicos 

(p<0,05 em cada caso; hipocampo: r2=0.231; hipotálamo: r2=0.253; córtex pré-frontal: 

r2=0.227; Fig. 15B). 

 

 

Figura 15. Correlação entre a massa tumoral e a resposta neuroinflamatória após o desafio com LPS. 

Regressões lineares entre a massa tumoral total e a expressão de mRNA de Cd11b cortical e hipocampal em 

camundongos do grupo tumor 4 horas após injeção de LPS (A). Correlação entre a massa tumoral anterior do 

grupo mastectomizado e a resolução da resposta inflamatória no hipocampo e hipotálamo 24 horas pós-LPS (B).  
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MATERIAL E MÉTODOS 2 
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5.1 Animais experimentais 
 

Os camundongos da linhagem Balb/c (n=80), fêmeas, nulíparas de 8 a 9 semanas de 

idade (Charles River, Wilmington, MA, EUA), foram acomodados em caixas de polipropileno 

(cinco animais por caixa) e aclimatados ao biotério com temperatura controlada (22± 1°C) por 

uma semana sob um ciclo claro-escuro 14:10 (luzes apagadas às 16h). Água e ração (Harlan 

7912) foram providas ad libitum durante todo o estudo e ninhos de algodão e cabanas de 

plástico foram fornecidos para nidificação. Antes e após a indução tumoral os camundongos 

foram habituados à manipulação duas vezes por semana. Todos os experimentos foram 

aprovados pelos Comitês Institucionais de Uso e Cuidados com Animais da Ohio State 

University e realizados de acordo com o Guia dos Institutos Nacionais de Saúde para o 

Cuidado e Uso de Animais de Laboratório (NRC, 2011). Todos os esforços foram feitos para 

minimizar o sofrimento dos animais e reduzir o número de camundongos usados.  

 

5.2 Modelo de indução e remoção de tumor mamário 

 

Os animais foram submetidos à indução e remoção do tumor mamário seguindo os 

mesmos procedimentos descritos anteriormente nos itens 3.3 e 3.4. Brevemente, os 

camundongos (n=60) foram anestesiados (isoflurano) e inoculados com 5x106 células da 

linhagem 67NR (em matrigel) na quarta almofada mamária, enquanto um subconjunto de 

animais sham foi inoculado com PBS (n=20) e posteriormente recebeu uma cirurgia simulada 

de remoção tumoral, ao mesmo tempo que o grupo mastectomizado (ver Fig. 16 para o 

delineamento experimental). A indução tumoral não foi bem-sucedida em 10 camundongos e 

eles foram removidos das análises. 

Os camundongos designados para o grupo mastectomizado (n=30) foram inoculados 

com células tumorais 2,5 semanas antes dos demais grupos, de modo que o momento das 

cirurgias de remoção do tumor correspondeu ao tempo de indução tumor/sham dos outros 

grupos (Fig. 16). Remoções completas do tumor foram verificadas na necropsia e os 

camundongos com tumores recorrentes (n=5) foram removidos do estudo. A massa corporal e 

as dimensões do tumor foram medidas duas vezes por semana. O diâmetro mais longo do 
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tumor (A) e o diâmetro perpendicular (B) foram usados para estimar o volume do tumor pela 

fórmula: V = A x B2/2 mm3. 

 

5.3 Delineamento experimental 2 

 

Os animais foram divididos aleatoriamente em 6 grupos experimentais, de acordo com 

os protocolos de inoculação e remoção tumoral, bem como a fase do ciclo claro-escuro em 

que foram avaliados para os parâmetros comportamentais e neuroinflamatórios, conforme 

descrito na figura abaixo: 

 

 

Figura 16. Delineamento experimental. O grupo mastectomizado foi submetido à inoculação com as células 

tumorais da linhagem 67NR na semana 0, mesma janela temporal na qual o grupo sham passou por uma cirurgia 

simulada com inoculação de PBS. O grupo tumor foi submetido à inoculação tumoral na semana 2, mesma 

janela temporal na qual o grupo mastectomizado foi submetido à remoção cirúrgica do tumor e o grupo sham 

passou por uma cirurgia simulada dessa remoção. O subconjunto neuroinflamação (n=4 animais/grupo) foi 

submetido à eutanásia e teve seus tecidos coletados no dia 5 após o início das avaliações comportamentais. As 

medidas comportamentais foram iniciadas na semana 5, sendo que para o teste do campo aberto (CA) os animais 

foram divididos em 2 dias (n=5 animais/grupo/dia; dias +1-2). No dia +3 foi realizado o teste da alternação 

espontânea (AE; n=10-12 animais/grupo). No dia +4 foi realizado o teste do reconhecimento do objeto (RO; 

n=10-12 animais/grupo). Todos os animais foram submetidos à eutanásia e tiveram seus tecidos coletados no dia 

+5, nas respectivas fases do ciclo claro-escuro (n=10-12 animais/grupo).  

 

5.4 Análise comportamental 
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Os comportamentos foram analisados em todos os grupos às 07:00 h ou às 17:00 h 

(n=10-12 animais/grupo/vez) durante quatro dias consecutivos (2 dias de campo aberto). O 

escore comportamental para os testes da alternação espontânea e de reconhecimento do objeto 

foi feito por três pesquisadores cegos ao tratamento. 

 

5.4.1 Campo aberto 

 

O teste de campo aberto foi realizado em uma arena plástica automatizada (San Diego 

Instruments, San Diego, CA, EUA) de formato quadrado (16x16) circundada por paredes 

laterais de 40cm de altura. Inicialmente, cada camundongo foi individualmente colocado na 

periferia da arena para se mover livremente por um período de 5 minutos, de modo que os 

animais foram confrontados com a novidade do ambiente e tiveram seu movimento espacial 

registrado por dezesseis photobeams através das duas dimensões da arena. Esta ferramenta foi 

utilizada para avaliar a atividade locomotora (distância total percorrida), bem como o 

comportamento do tipo-ansioso, o qual é indicado pelo comportamento de evitar o centro da 

arena. Uma camada solta de maravalha foi adicionada e as arenas foram limpas com água 

sanitária a 10% entre os animais.  

 

5.4.2 Teste de alternação espontânea no labirinto em Y 

 

A avaliação da memória espacial de trabalho foi realizada com base em uma versão 

adaptada do procedimento originalmente desenvolvido por Lalonde, 2002. Neste teste foi 

utilizado um aparato de acrílico cinza, com 3 braços de comprimentos iguais (40x8x15 cm) 

formando um labirinto em Y. Os camundongos foram individualmente colocados no centro do 

aparato e permitidos a explorar todo o labirinto por 3 minutos. Este teste baseia-se na 

tendência natural dos roedores para explorar metodicamente braços relativamente novos, em 

lugar dos braços mais recentemente explorados (Lalonde 2002). O comportamento foi 

gravado por uma câmera suspensa e analisado usando o software de rastreamento de vídeo 

ANYMaze (Stoelting Co., San Diego, CA, EUA). Uma alternação foi definida como entradas 

sucessivas em cada um dos três braços, em qualquer ordem. A percentagem de alternância 
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espontânea foi calculada como a razão de alternações bem-sucedidas sobre o total de 

alternâncias possíveis (definido como o número total de entradas nos braços menos dois), 

multiplicado por 100 (Garcia e Esquivel 2018). 

 

5.4.3 Teste de reconhecimento de objetos 

 

Essa tarefa cognitiva não espacial é mediada pelo córtex temporal e se baseia na 

preferência dos roedores em investigar objetos novos em detrimento a objetos familiares. Essa 

tarefa foi realizada conforme previamente descrito por Pyter et al. (2009). Para tal, os animais 

foram permitidos a investigar 2 objetos idênticos (tubos cônicos verticais de 50 ml cheios de 

areia) por 10 minutos em uma caixa limpa, e então devolvidos às suas caixas. Três horas 

depois, os animais foram devolvidos à caixa limpa, na qual um objeto familiar foi substituído 

por um novo objeto (disco de hóquei). O comportamento investigativo foi pontuado por 5 

minutos. Todos os objetos foram limpos com etanol a 70% entre os testes. Os vídeos foram 

avaliados usando o software livre Etholog v. 2.2 (São Paulo, Brasil). O comportamento de 

investigação foi definido como o comportamento dirigido a objetos com o focinho <1cm do 

mesmo e movimento de vibrissas. O índice de discriminação do novo objeto (DI) foi 

calculado como: (Tempo gasto investigando o objeto novo - Tempo gasto investigando objeto 

familiar) / (Tempo total gasto investigando qualquer objeto) X 100. 

 

5.5 Coleta de tecidos 

 

 Os camundongos de todos os grupos foram submetidos à eutanásia um dia após o 

teste de reconhecimento de objetos durante a fase clara (06:00-11:00 h) ou durante a fase 

escura (16:00-21:00 h). Cinco animais/grupo/vez foram transcardialmente perfundidos com 

solução salina após asfixia com CO2, e as regiões encefálicas relevantes para os 

comportamentos examinados (hipocampo, hipotálamo e córtex pré-frontal) foram 

imediatamente dissecadas e congeladas em solução estabilizadora de RNA (RNA later® - 

Qiagen) para posterior avaliação da expressão gênica. Outros grupos de camundongos foram 

submetidos à eutanásia por decapitação rápida e o sangue do tronco foi recolhido através de 
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tubos de coleta de sangue revestidos com heparina. Os tumores e baços de todos os animais 

foram removidos assepticamente e pesados. 

 

5.6 Concentrações plasmáticas da proteína ligadora de LPS (LBP) 

 

A proteína ligadora de LPS (LBP), uma proteína de fase aguda do tipo 1 

constitutivamente expressa no fígado, desempenha um papel central na resposta ao LPS, 

catalisando a monomerização do LPS e sua transferência para a proteína CD14 e 

lipoproteínas. Desta forma, o LBP aumenta substancialmente a sensibilidade dos monócitos e 

granulócitos ao LPS, (Hailman et al. 1994). Para a detecção da LBP total no plasma dos 

animais foi utilizado o kit imunoenzimático LBP ELISA (Hycult Biotech; Cat. No. NHK205-

02). O protocolo foi realizado de acordo com as instruções do fabricante. 

 

5.7 RT-PCR array quantitativo 

 

5.7.1 – Genes da resposta imune inata e adaptativa 

 

O RNA total foi extraído do hipocampo e do córtex pré-frontal de cada camundongo 

usando mini kits Qiagen RNeasy (CA, EUA). As concentrações de RNA foram medidas e as 

razões 260/280 foram determinadas como 1,8-2,0 (NanoDrop, DE, EUA). A síntese do cDNA 

foi realizada a partir de 500ng de RNA isolado, utilizando-se o kit RT2 Green qPCR Master 

Mix (Cat. No. 330522; SABiosciences/Qiagen, Frederico, MD, EUA). A expressão gênica foi 

medida utilizando PCR quantitativo em tempo real com os iniciadores (primers) específicos 

para medir 88 genes associados à resposta imunológica inata e adaptativa 

(SABiosciences/Qiagen; Cat. No. PAMM-052Z) a partir de uma combinação das amostras de 

tecido do hipocampo e do córtex pré-frontal. A expressão gênica foi normalizada usando a 

média geométrica de um painel de genes controle incluindo β-actina (Actb), β-2 

microglobulina (B2m), gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (Gapdh), β-glucuronidase 

(Gusb) e proteína do choque térmico HSP 90-beta (Hsp90ab1). A expressão gênica relativa 

das amostras individuais foi calculada pelo método comparativo de CT (2-CT). 



 

71 

 

5.7.2 Genes relacionados ao controle do ciclo circadiano 

 

O RNA total foi extraído do hipotálamo de cada camundongo usando mini kits Qiagen 

RNeasy (CA, EUA). As concentrações de RNA foram medidas e as razões 260/280 foram 

determinadas como 1,8-2,0 (NanoDrop, DE, EUA). A síntese do cDNA foi realizada a partir 

de 500ng de RNA isolado, utilizando-se o kit RT2 Green qPCR Master Mix (Cat. No. 330522; 

SABiosciences/Qiagen, Frederico, MD, EUA). A expressão gênica foi medida utilizando PCR 

quantitativo em tempo real com os iniciadores (primers) específicos para medir 84 genes 

chave na regulação dos ritmos circadianos (SABiosciences/Qiagen; Cat. No. PAMM-153Z) a 

partir de amostras do hipotálamo conforme descrito no item 5.7.1.  

 

5.8 Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas por análise de variância (ANOVA) de duas-

vias (tumor e fase do ciclo claro-escuro) seguidas por teste post-hoc de Bonferroni usando o 

software Statview versão 5.0.1 (Scientific Computing, Cary, NC, EUA) quando variância era 

normal. O teste não paramétrico de Mann-Whitney U foi usado quando a variância não foi 

distribuída normalmente. As correlações de Pearson foram usadas para avaliar as relações 

entre as variáveis. Os dados foram considerados estatisticamente significativos quando p≤0,05 

e foram apresentados como média ± erro padrão da média (SEM).
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RESULTADOS 2 



 

73 

 

6.1 Avaliação comportamental 

 

6.1.1 Campo aberto 

 

No teste do campo aberto, todos os grupos testados durante a fase escura se moveram 

mais do que aqueles testados durante a fase clara (F1,58=60,7, p<0,0001; Fig. 17A); a presença 

de tumor também afetou a atividade global de forma independente (F2,58=3,5, p<0,05). De 

fato, os grupos tumor e mastectomizado se moveram significativamente menos que o grupo 

sham (F2,26=6,1, p<0,01; p<0,05 em relação ao grupo tumor em ambos os casos; Fig. 17A), 

revelando um perfil comportamental semelhante à fadiga. Essa redução na locomoção foi 

observada principalmente durante a fase escura, na qual o grupo mastectomizado se moveu 

menos que o grupo sham (p<0,05). Foi observado um aumento na tendência central no campo 

aberto durante a fase escura (F1,58=19,3, p<0,0001) em relação à fase clara, principalmente 

nos grupos sham (p<0,05) e mastectomizado (p<0,001), mas não no grupo tumor (p>0,05).  

 

 

Figura 17. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral no comportamento do tipo ansioso e na 

fadiga nas diferentes fases do ciclo claro-escuro. Média ± SEM; (A) Distância total percorrida no teste de 

campo aberto. (B) Percentual do tempo gasto explorando o centro da arena, (n = 10-12 animais/grupo); * p<0,05 

em relação grupo sham na mesma fase do ciclo claro-escuro por 1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni; #p<0,05 

em relação à fase clara por 2-way ANOVA com post hoc de Bonferroni.  

 

6.1.2 Teste de alternação espontânea no labirinto em Y 
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No teste de alternação espontânea, tanto a fase do ciclo claro-escuro (F1,57=38,8, 

p<0,0001) quanto a presença de tumor (F2,57=5,1, p<0,01) influenciaram independentemente 

a distância total percorrida. O efeito do tumor sobre a atividade no labirinto Y (F2,28=7,4, 

p<0,01) foi observado especificamente durante a fase escura, na qual ambos os grupos tumor 

e mastectomizado percorreram uma distância menor do que o grupo sham (p<0,05 e p<0,01, 

respectivamente ), demonstrando a interferência do efeito motor induzido pelo tumor neste 

modelo. Durante a fase clara, o grupo tumor tendeu a se mover por distâncias menores que o 

grupo sham (p=0,06), enquanto o grupo mastectomizado apresentou uma locomoção 

comparável à do grupo sham. As diferenças na distância total percorrida relacionadas à fase 

do ciclo claro-escuro foram determinadas pelos grupos sham e tumor (p<0,005 em ambos os 

casos), enquanto o grupo mastectomizado não aumentou sua atividade durante a fase escura 

(ativa; p>0,05). Os camundongos apresentaram maior porcentagem de alternação espontânea 

correta durante a fase escura (ativa) em comparação com a fase clara (F1,57=9,5, p<0,005). 

Essa melhora na alternação espontânea durante a fase escura foi observada primariamente no 

grupo tumor (p<0,05) e em menor extensão no grupo sham (p=0,06, enquanto o grupo 

mastectomizado falhou em demonstrar uma diferença na performance de alternação 

espontânea (p>0,05) entre as fases do ciclo claro-escuro. 

 

 

Figura 18. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral no desempenho cognitivo no teste de 

aprendizado e memória espacial avaliados através do comportamento de alternação espontânea no 

labirinto em Y nas diferentes fases do ciclo claro-escuro. Média ± SEM; (A) Distância total percorrida (m), 

(B) porcentagem de alternações espontâneas (n = 10-12 animais/grupo); * p<0,05 em relação aos outros grupos 

na mesma fase do ciclo claro-escuro por 1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni; #p<0,05 em relação à fase clara 

por 2-way ANOVA com post hoc de Bonferroni. 
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6.1.3 Teste de reconhecimento de novos objetos 

 

Durante a fase escura, a presença de tumor modulou o índice de discriminação (Fig. 

19A; F2,27=7,0, p<0,005) de forma que os grupos tumor e mastectomizado investigaram o 

novo objeto por mais tempo em relação ao objeto familiar do que o grupo sham (p<0,05 e 

p<0,005, respectivamente). O tempo total de investigação absoluta foi elevado na fase escura 

em relação à fase clara (Fig. 19B; F1,50=10,1, p<0,005), impulsionado pelos grupos sham  e 

mastectomizado (p<0,05 em ambos os casos), mas não pelo grupo tumor (p>0,05). Além 

disso, a variabilidade no índice de discriminação foi impulsionada primariamente por 

alterações na investigação do objeto familiar (Fig. 19C; F2,50=9,2, p<0,0005) e não do objeto 

novo (Fig. 19D). Os objetos familiares foram globalmente mais investigados na fase escura 

(F2,31=10,7, p<0,005), como observado apenas no grupo sham (p<0,005 em relação aos 

grupos tumor e mastectomizado). A investigação do objeto novo também foi maior durante a 

fase escura (Fig. 19D; F1,50=8,5, p<0,01), mas essa diferença foi impulsionada principalmente 

pelo grupo mastectomizado (p<0,05). 
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Figura 19. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral no desempenho cognitivo no teste de 

reconhecimento do objeto nas diferentes fases do ciclo claro-escuro. Média±SEM; (A) Índice total de 

discriminação, (B) investigação total (segundos), (C) investigação do objeto familiar (segundos), (D) 

investigação do novo objeto (segundos); * p<0,05 em relação aos outros grupos na mesma fase do ciclo claro-

escuro por 1-way ANOVA com post hoc de Bonferroni; #p<0,05 em relação à fase clara por 2-way ANOVA com post hoc 

de Bonferroni (n = 10-12 animais/grupo). 

 

6.2 Concentrações plasmáticas da proteína ligante de LPS (LBP) 

 

Os níveis plasmáticos de LBP estavam elevados no grupo tumor em relação aos 

grupos sham e mastectomizado, independentemente da fase do ciclo claro-escuro (Fig. 20; 

F2,28=8,7, p<0,005). Os tumores aumentaram a expressão de LBP durante a fase clara em 

relação ao grupo sham (p<0,05) e na fase escura em relação ao grupo mastectomizado 

(p<0,05).  
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Figura 20. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral nos níveis de LBP nas diferentes fases do 

ciclo claro-escuro. Média ± SEM dos níveis de LBP (ng/ml) circulantes no plasma nos grupos sham, tumor e 

mastectomizado nas fases clara e escura, respectivamente (n=10-12 animais/grupo); * p<0,05 em relação ao 

grupo sham; # p<0,05 grupo tumor em relação ao mastectomizado por 2-way ANOVA com post hoc de Bonferroni.  

 

6.3 Perfil de expressão de genes da resposta imune inata e adaptativa 

 

6.3.1 Perfil global de expressão gênica 

 

Para determinar se a presença e/ou remoção de tumor influencia a expressão de genes 

inflamatórios nas diferentes fases do ciclo claro-escuro, foi avaliada a expressão gênica global 

de 88 mediadores das respostas imune inata (receptores de reconhecimento padrão, citocinas), 

imune adaptativa (marcadores de ativação de células T, bem como da resposta imune do 

padrão T helper (Th)1, Th2, Th17, T reg) e da imunidade humoral (sistema complemento). 

De maneira geral, o perfil de expressão gênica no encéfalo dos grupos tumor e 

mastectomizado revelou genes diferencialmente expressos em ambas as fases do ciclo claro-

escuro em relação ao grupo sham (Fig. 21). Alguns genes foram regulados positivamente 

apenas durante a fase escura (Fig. 22), dentre eles Il-1α, o gene que codifica a lisozima M 

(LysM) Lyz2, um marcador de células progenitoras mielóides, expresso na micróglia e 

recentemente identificado em elevados níveis em neurônios do córtex motor e do cerebelo, 
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embora seu papel funcional nestas células permaneça desconhecido (Orthgiess et al. 2016; 

Blank e Prinz 2016). 
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Figura 21. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral na expressão de genes da resposta imune 

inata e adaptativa nas diferentes fases do ciclo claro-escuro. Análise da expressão gênica integrada gerada 

pela análise de dados do RT2 PCR Array (SABiosciences, EUA). O clustergrama cria um mapa de calor com 

dendrogramas indicando os genes que são corregulados entre os grupos sham, tumor e mastectomizado. A 

saturação de cor reflete a magnitude da mudança na expressão gênica. Os genes regulados positivamente e 

negativamente estão representados em vermelho e verde, respectivamente. O eixo x indica os grupos (control: 

sham/claro; 1: tumor/claro; 2: mastectomizado/claro; 3: sham/escuro; 4: tumor/escuro e 5 

mastectomizado/escuro) e o eixo y indica os genes. As setas representam os genes nos quais foram observadas 

diferenças significativas por 2-way ANOVA entre os grupos tumorais ou fases do ciclo claro-escuro em relação 

ao grupo sham (p<0,05); (n=3-4 animais/grupo); as setas hachuradas representam genes nos quais foram 

observadas diferenças significativas por 2-way ANOVA, mas com um grande número de amostras 

indeterminadas requerendo assim futuras confirmações. O clustergrama representado foi feito em 

http://pcrdataanalysis.sabiosciences.com.br/pcr/arrayanalysis.php.  

 

6.3.2 Efeitos da presença ou remoção tumoral sobre a expressão de genes inflamatórios no 

cérebro observados durante as fases clara e escura 

 

 A presença de tumores influenciou a expressão gênica global de Il-1α (Fig. 22A; 

F2,16=5,1, p<0,05) e Il1r1 (Fig. 22B; F2,16=6,1, p<0,05), as quais foram impulsionadas por 

medidas feitas durante a fase escura, na qual o grupo tumor apresentou maior expressão de Il-

1α do que o grupo sham (p<0,05) e Il1r1 em relação aos grupos sham e tumor (p<0,05, em 

ambos os casos). Os tumores também interagiram com a fase do ciclo claro-escuro (F2,16=5,3, 

p<0,05), influenciando a expressão gênica global de Lyz2 (F2,16=4,7, p<0,05) durante a fase 

escura em relação ao grupo sham (Fig. 22C; p<0,005). A presença de tumores (Fig. 22D; 

F2,16=7,8, p<0,005) e a interação entre esta e a fase do ciclo claro-escuro (F2,16=4,5, p<0,05) 

modularam a expressão do gene Rorc no cérebro, de modo que na fase escura a remoção do 

tumor aumentou a expressão de Rorc em relação aos grupos sham e tumor (p<0,005 e 

p<0,01, respectivamente). A expressão de Icam1 aumentou (Fig. 22E; F2,16=22,3, p<0,0001) 

no cérebro do grupo tumor em relação aos grupos sham (p<0,005 durante ambas as fases) e 

mastectomizado (p<0,005 durante a fase clara e p<0,001 durante a fase escura) 

independentemente da fase do ciclo claro-escuro.  
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Figura 22. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral nos níveis de expressão de genes 

inflamatórios nas diferentes fases do ciclo claro-escuro. Média ± SEM da expressão gênica quantitativa de Il-

1α (A), Il1r1 (B) Lyz2 (C), Rorc (D) e Icam1(E) no cérebro (macerado de hipocampo e córtex pré-frontal) nos 

grupos sham, tumor e mastectomizado nas diferentes fases do ciclo claro-escuro (n=3-4 animais/grupo); * 

p<0,05 em relação ao grupo sham; ou # p<0,05 em relação ao grupo mastectomizado por 2-way ANOVA com post 

hoc de Bonferroni. 

 

6.3.3 Tumores induzem perda do ritmo circadiano de expressão de Cd4 e Myd88 

 

A expressão cerebral de Myd88 (Fig. 23A; F1,16=7,4, p<0,05) e Cd4 (Fig. 23B; 

F1,14=10,9, p<0,01) diferiu em relação à fase do ciclo claro-escuro no grupo sham, enquanto 

nos grupos tumor e mastectomizado essas diferenças circadianas foram perdidas (p>0,05 em 

todos os casos). A interação entre tumores e a fase do ciclo claro-escuro (Cd4 Fig. 23B; 

F2,14=9,9, p<0,01) reduziram a expressão gênica de Cd4 nos grupos tumor (p<0,05) e 

mastectomizado (p<0,005 em relação ao grupo sham. Por fim, o padrão de expressão foi 

único, uma vez que tumor e a fase do ciclo claro-escuro interagiram (F2,13=9,5, p<0,01) de 

modo que os grupos tumor e mastectomizado exibiram um padrão circadiano oposto ao do 

grupo sham, em relação ao padrão de expressão gênica de C3, a qual foi diminuída por 

tumores e pela remoção tumoral durante a fase clara (Fig. 23C; p<0,05, em ambos os casos) e 

aumentada durante a fase escura (p<0,05 em ambos os casos), exibindo um ritmo circadiano 

inverso em relação ao grupo sham. 
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Figura 23. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral na ritmicidade de expressão de genes 

inflamatórios no cérebro. Média ± SEM da expressão gênica quantitativa de Myd88 (A), Cd4 (B) e C3 (C) no 

cérebro (macerado de hipocampo e córtex pré-frontal) nos grupos sham, tumor e mastectomizado (n=3-4 

animais/grupo); * p<0,05 em relação ao grupo sham; & p<0,05 em relação ao mesmo grupo na fase clara; # 

p<0,05 mastectomizado em relação aos grupos sham e tumor por 2-way ANOVA com post hoc de Bonferroni. 

 

6.4 Perfil de expressão de genes de controle do relógio circadiano 

 

6.4.1 Perfil global de expressão gênica 

 

Uma vez que a resposta imune apresenta um padrão temporal regulado pelos genes do 

relógio (Curtis et al. 2014), foi avaliado se a presença ou a remoção do tumor  alteram a 

ritmicidade destes genes no hipotálamo. Para tal, foi avaliada a expressão gênica global de 84 

genes que regulam ou são regulados por ritmos circadianos nas diferentes fases do ciclo claro-

escuro. O clustergrama (Fig. 24) mostrou genes regulados positivamente (em vermelho) e 

negativamente (em verde) no hipotálamo comparado aos demais grupos. Notavelmente, os 

grupos tumor e mastectomizado apresentaram níveis alterados em uma série de genes que 

regulam ou são regulados pelos relógios biológicos, tais como Alas1, Mat2a e N1rd2 (Fig. 

25). 
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Figura 24. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral sobre a expressão de genes que regulam ou 

são regulados pelos relógios biológicos nas diferentes fases do ciclo claro-escuro. Análise da expressão 

gênica integrada gerada pela análise de dados do RT2 PCR Array (SABiosciences, EUA). O clustergrama cria 

um mapa de calor com dendrogramas indicando os genes que são corregulados entre os grupos sham, tumor e 

mastectomizado. A saturação de cor reflete a magnitude da mudança na expressão gênica. Os genes regulados 

positivamente e negativamente estão representados em vermelho e verde, respectivamente. O eixo x indica os 

grupos (control: sham/claro; 1: tumor/claro; 2: mastectomizado/claro; 3: sham/escuro; 4: tumor/escuro e 5 

mastectomizado/escuro) e o eixo y indica os genes (n=4 animais/grupo). As setas representam os genes nos quais 

foram observadas diferenças significativas por 2-way ANOVA entre os grupos tumorais ou fases do ciclo claro-

escuro em relação ao grupo sham (p<0,05); as setas hachuradas representam genes nos quais foram observadas 

diferenças significativas por 2-way ANOVA, mas com um grande número de amostras indeterminadas 

requerendo assim futuras confirmações. O clustergrama representado foi feito em 

http://pcrdataanalysis.sabiosciences.com.br/pcr/arrayanalysis.php. 

 

6.4.1.2 Efeitos da presença ou remoção tumoral sobre a expressão de genes relacionados 

aos ritmos biológicos no hipotálamo  

 

A expressão de Alas1 diminuiu (Fig. 25A; F2,18=5,4, p<0,05) no hipotálamo do grupo 

tumor em relação aos grupos sham (p<0,05 durante a fase escura) e/ou mastectomizado 

(p<0,05 durante a fase clara). A fase do ciclo claro-escuro (Fig. 25B; F1,18=6,7, p<0,05) 

influenciou a expressão gênica de Aanat no grupo tumor, de modo que esta estava aumentada 

durante a fase escura em relação ao grupo sham (p<0,05). Em contrapartida, a remoção 

tumoral diminuiu os níveis de expressão de Camk2b (Fig. 25C; F2,17=8,6, p<0,005), Nr1d2 

(Fig. 25F; F2,16=13,4, p<0,0005) e Prkar1a (Fig. 25G; F2,16=9,8, p<0,005) em relação aos 

grupos sham e tumor (p<0,05 para Camk2b e Prkar1a; p<0,001 para Nr1d2) somente durante 

a fase escura.  

Os tumores também aumentaram a expressão gênica de Irf1 (Fig. 25D; F2,17=5,0, 

p<0,05) em relação aos grupos sham e mastectomizado (p<0,05, em ambos os casos) somente 

durante a fase escura. A remoção tumoral diminuiu os níveis de expressão de Mat2a (Fig. 

25E; F2,17=4,7, p<0,05) em relação aos grupos sham e tumor (p<0,05 e p<0,01, 

respectivamente) somente durante a fase escura. Da mesma forma, os tumores diminuíram a 

expressão de Prkar2a (Fig. 25H; F2,18=4,0, p<0,05) durante a fase escura em relação ao grupo 

sham (p<0,05, em ambos os casos), a qual tendeu a permanecer diminuída (p=0,06) após a 

remoção tumoral. Em contrapartida, a remoção tumoral diminuiu a expressão de Sp1 e Tef 

(Sp1: Fig. 25I; F2,18=4,3, p<0,05; Fig. 25J; Tef: F2,18=4,5, p<0,05) em relação ao grupo 

tumor, enquanto elevou a expressão de Tgfb1 (Fig. 25K; F2,18=4,3, p<0,05) em relação ao 

grupo sham. 
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Figura 25. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral nos níveis de expressão de genes 

relacionados aos ritmos biológicos nas diferentes fases do ciclo claro-escuro. Média ± SEM da expressão 

gênica quantitativa de Alas1 (A), Aanat (B), Camk2b (C), Irf1 (D), Mat2a (E), Nr1d2 (F), Prkar1 (G), Prkar2 

(H), Sp1 (I), Tef (J), e Tgfb1 (K) no hipotálamo dos grupos sham, tumor e mastectomizado nas diferentes fases 

do ciclo claro-escuro (n=3-4 animais/grupo); * p<0,05 em relação ao grupo sham; ou # p<0,05 em relação ao 

grupo mastectomizado; & p<0,05 tumor em relação aos grupos sham e mastectomizado por 2-way ANOVA com 

post hoc de Bonferroni. 

 

 

6.4.1.4 Tumores não alteram o padrão de expressão dos genes do relógio no 

hipotálamo 

 

Não foram observadas diferenças na expressão hipotalâmica dos genes do relógio 

Clock, Arntl, Per1, Per 2 e Per3 entre as fases do ciclo claro-escuro (Fig. 26 A- E; p>0,05).  
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Figura 26. Efeitos de tumores mamários e da remoção tumoral na sincronização da expressão de genes 

que regulam os ritmos biológicos no hipotálamo. Média ± SEM da expressão gênica quantitativa de Clock 

(A), Arntl (B) Per1 (C), Per2 (D) e Per3 (E) no hipotálamo nos grupos sham, tumor e mastectomizado (n=3-4 

animais/grupo); p>0,05 em todos os casos por 2-way-ANOVA. 

 



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 
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Embora o número de sobreviventes ao câncer de mama tenha aumentado 

exponencialmente nas últimas décadas, os mecanismos subjacentes às alterações 

neuroimunoendócrinas e comportamentais que persistem após a experiência de câncer 

permanecem desconhecidos (Santos e Pyter 2018). Neste trabalho investigamos 

primeiramente se tumores periféricos influenciam a resposta inflamatória periférica e central, 

bem como a resposta neuroendócrina e o comportamento doentio frente a um desafio imune 

com LPS. Ainda, se a remoção cirúrgica do tumor é suficiente para reverter as alterações no 

eixo neuroimune. Investigamos também se tumores periféricos por si só alteram 

comportamentos relacionados à fadiga e ansiedade, bem como funções cognitivas e 

neuroinflamação, nas diferentes fases do ciclo claro-escuro. Por fim, investigamos se a 

remoção cirúrgica do tumor é suficiente para reverter as possíveis alterações observadas. 

Neste trabalho foi utilizado um modelo animal que busca mimetizar os efeitos do 

câncer de mama em pacientes durante o desenvolvimento tumoral e também em 

sobreviventes, após a remoção completa do tumor. Até o momento, modelos de sobrevivência 

livre de recorrência tumoral são escassos, embora sejam fundamentais para o entendimento 

dos mecanismos pelos quais alterações imunes e comportamentais persistem mesmo após um 

tratamento antitumoral bem-sucedido (Pyter et al. 2017).   

Na primeira parte do presente estudo foi demonstrado que tumores mamários 

periféricos atenuam consistentemente a expressão gênica de Il-1β, Il-6 e Tnf-α no hipocampo, 

hipotálamo e córtex pré-frontal, bem como o comportamento doentio (febre/hipotermia e 

letargia), em resposta a um desafio imune periférico com LPS. Estas alterações persistiram 

parcialmente após a remoção do tumor. Estes achados corroboram observações prévias de que 

a remoção tumoral reverte apenas parcialmente as consequências inflamatórias e fisiológicas 

induzidas por tumores em condições basais neste modelo (Pyter et al. 2017). Embora estudos 

anteriores relatem que tumores periféricos exacerbam respostas inflamatórias periféricas e 

centrais, como perda de peso e letargia após a injeção de LPS (Pyter et al. 2014; Vichaya et al. 

2017), os dados conflitantes apresentados aqui indicam que o tipo de tumor, espécie e cepa do 

modelo animal modulam significativamente estas respostas. Devido a essa discrepância em 

relação aos achados prévios, os presentes achados foram derivados de quatro experimentos 

balanceados, validando a repetitividade significativa dos resultados. Não obstante, a literatura 

científica básica sobre como tumores periféricos são capazes de influenciar as respostas 

imunes adaptativas periféricas e centrais permanece relativamente escassa e conflitante. 
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Apesar da reduzida resposta de citocinas inflamatórias no grupo tumor, a injeção de 

LPS induziu anorexia e diminuiu a massa corporal na mesma extensão em todos os grupos 

(sham, tumor e mastectomizado). Um estudo recente implica vias inflamatórias não canônicas 

como principais moduladores da anorexia e da perda de massa corporal induzida por LPS, 

bem como por caquexia, em um modelo de câncer de pâncreas (Burfeind et al. 2018). Neste 

trabalho, a deleção genética de molécula adaptadora indutora de interferon β contendo o 

domínio TIR (TRIF), que responde à ativação de receptores do tipo toll, diminui a ativação 

microglial e atenua as mudanças no comportamento doentio. Assim, os mediadores 

inflamatórios canônicos examinados neste estudo podem ser menos importantes para esses 

comportamentos de doença-específicos. Não obstante, trabalhos anteriores usando diferentes 

abordagens para avaliar a sinalização neuroinflamatória demonstram que a supressão da 

neuroinflamação não evita a diminuição da massa corporal ou a anorexia induzida por LPS 

após o desafio imune (Saavedra, Navarro, e Torner 2018). Sendo assim, a sensibilidade das 

ferramentas utilizadas para medir esses comportamentos é uma limitação que deve ser 

considerada, uma vez que a medição manual da ingestão de alimentos pode omitir pequenos 

pedaços de ração que eventualmente caiam na gaiola e se misturem à maravalha.  

Em contraste, no presente estudo os tumores modularam significativamente a 

termorregulação minuto a minuto, bem como a atividade locomotora após o desafio imune 

com LPS. Notavelmente, os tumores alteraram a temperatura corporal antes e depois do 

desafio imune agudo em relação ao grupo sham. As elevações observadas na temperatura 

corporal basal do grupo tumor são comparáveis a achados anteriores em outros modelos de 

tumores em roedores e em pacientes com câncer (Roche et al. 2014; Oudart et al. 2000; 

Komarzynski et al. 2018) e podem, na verdade, refletir uma ruptura no ritmo circadiano da 

termorregulação subjacente ao desenvolvimento tumoral. Embora vários estudos tenham 

demonstrado que tumores diminuem a amplitude do ritmo circadiano da temperatura corporal, 

os resultados neste campo são controversos, de modo que alguns tumores [sarcoma Walker 

256, carcinoma induzido pelo carcinógeno 3-methylcholanthrene (MCA)] diminuem (Smith e 

Kluger 1993; Kampschmidt and Upchurch 1970), enquanto outros (sarcoma de Yoshida) 

aumentam a temperatura corporal  em ratos (Oudart et al. 2000). No presente estudo, a 

remoção do tumor reverteu a ruptura na regulação da temperatura corporal induzida pelo 

tumor mamário sob condições basais, mas somente durante a fase clara (inativa). Assim, a 

biologia do tumor mamário pode ter efeitos duradouros sobre as vias homeostáticas, que 
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persistem mesmo após a remoção (Mann et al. 2012; Vincent et al. 2014; Carpenter et al. 

2001, 2004) completa do tumor. Diminuições na amplitude dos ritmos circadianos de 

atividade em repouso e da temperatura corporal estão associados à reduzida sobrevida em 

pacientes com câncer (Roche et al. 2014). Além disso, entre os sobreviventes de câncer de 

mama, os sintomas de desconforto térmico, como ondas de calor e sudorese noturna, são 

altamente prevalentes (65–85%) (Mann et al. 2012; Vincent et al. 2014; Carpenter et al. 2001, 

2004), embora as terapias contra o câncer também contribuam para essas mudanças 

termorreguladoras (Vincent et al. 2014). No entanto, estudos que avaliam as alterações nestes 

ritmos circadianos em pacientes oncológicos são relativamente escassos e caracterizados por 

notáveis diferenças entre estes pacientes (Komarzynski et al. 2018). 

A resposta termorreguladora induzida por LPS em roedores é multifásica e envolve 

fases febris e hipotérmicas, com distintos mecanismos fisiológicos (Oka et al. 2003). 

Camundongos com tumor exibiram uma fase inicial de febre, mas falharam em montar uma 

resposta hipotérmica adequada durante a fase escura (ativa) do ciclo claro-escuro. A resposta 

neuroinflamatória suprimida pode ter contribuído para este prejuízo na resposta 

termorreguladora ao desafio com LPS, uma vez que as citocinas pró-inflamatórias centrais 

(IL-1β, IL-6 e TNF-α) regulam tanto a febre quanto a hipotermia induzidas por LPS (Tollner 

et al. 2000; Eskilsson et al. 2014). Por exemplo, a administração central de IL-6 restaura a 

resposta termorreguladora ao desafio com LPS ou IL-1 em camundongos deficientes em IL-6 

(Chai Z, Gatti S, Toniatti C, Poli V 1996). Nossos achados referentes à insuficiente resposta 

imune e comportamental no grupo tumor são semelhantes à prejudicada resposta (resposta 

termorreguladora reprimida e diminuição de citocinas pró-inflamatórias) observada em ratos 

com colite diante um desafio imune com LPS (Boissé et al. 2003). Em conjunto, estas 

evidências indicam que a inflamação crônica periférica, como a induzida por tumores ou 

colite, pode causar uma inibição compensatória nas respostas neuroinflamatórias 

subsequentes por meio das vias de sinalização inflamatória humorais ou neurais (Boissé et al. 

2003). Além disso, essas perturbações do ritmo circadiano não apenas influenciam os ritmos 

basais da temperatura corporal, mas também as respostas termorreguladoras aos desafios, uma 

vez que a indução de arritmia circadiana exacerba a neuroinflamação induzida por LPS e o 

comportamento doentio em camundongos (Castanon-Cervantes et al. 2010a; Fonken, Weil, e 

Nelson 2013), indicando que o sistema imune inato é dependente de ritmos circadianos 

intactos, os quais podem ser interrompidos por tumores. No grupo mastectomizado, a resposta 
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febril ao desafio imune com LPS permaneceu parcialmente prejudicada apenas durante a fase 

clara. Similarmente, a resposta neuroinflamatória permaneceu apenas parcialmente 

prejudicada após a remoção do tumor. De fato, esses resultados sugerem que tumores 

induzem uma ruptura da ritmicidade circadiana que persiste, embora parcialmente, após a 

remoção tumoral e justificam uma investigação mais aprofundada. Estas alterações 

persistentes indicam o potencial para a biologia tumoral deixar uma marca duradoura nas vias 

centrais que regulam o comportamento doentio.   

A moderada ruptura na resposta termorreguladora dos camundongos do grupo tumor e 

mastectomizado foi acompanhada por substanciais reduções nos níveis hipocampais e 

hipotalâmicos de Tnf-α 4 horas após a injeção de LPS em relação grupo sham. De fato, em um 

modelo animal de caquexia induzida por câncer, o tratamento com anti-TNF reverte 

parcialmente a redução na temperatura corporal induzida pelo tumor (Smith e Kluger 1993). 

Usando um paradigma diferente para avaliar a neuroinflamação, outro estudo encontrou uma 

redução semelhante nos níveis hipotalâmicos de TNF-α induzida por drogas psicotrópicas e 

uma atenuação na hipotermia induzida por LPS em ratos (Nassar, Sharon-Granit, e Azab 

2016). No presente estudo, no entanto, a diminuição nos níveis de Tnf-α foi associada a 

mudanças ligeiramente diferentes nas respostas de temperatura corporal ao LPS, dependendo 

se o tumor estava presente ou foi previamente removido e, portanto, pode não ser um 

mediador direto. Não obstante, as complexas interações entre os demais mediadores alterados 

entre os grupos tumor e mastectomizado, tais como Il-6, Il-1β e corticosterona, poderiam 

influenciar a resposta termorreguladora diferentemente entre ambos os grupos. 

De fato, existem evidências indicando que várias vias são críticas para a homeostase 

da temperatura corporal, febre e respostas hipotérmicas em camundongos imunodeficientes 

(Natarajan, Northrop, e Yamamoto 2015; Oka et al. 2003; Boissé et al. 2003). 

Especificamente, as vias neuroendócrinas, como o eixo HHA, e os sistemas 

neurotransmissores, modulam vários aspectos de ambas as respostas (Nakamura 2011). No 

presente estudo, foram observadas elevadas concentrações plasmáticas de corticosterona no 

grupo tumor em relação aos grupos sham e mastectomizado 24 horas após o desafio imune. 

Essa recuperação alterada na resposta da corticosterona ao LPS pode, portanto, estar 

relacionada às coincidentes mudanças observadas no comportamento doentio no grupo tumor. 

De fato, o estresse crônico imprevisível em ratos aumenta a temperatura corporal basal e a 

resposta hipotérmica a um desafio na sala fria, em relação aos controles livres de estresse. A 
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inibição farmacológica da síntese de corticosterona reverte esse aumento da resposta 

termorreguladora ao frio, embora não atenue a elevação da temperatura corporal basal 

(Natarajan, Northrop, e Yamamoto 2015). 

A injeção de LPS induziu letargia em todos os grupos em relação ao grupo sham PBS. 

No entanto, a reduzida magnitude dessa letargia induzida por LPS no grupo tumor, em 

comparação aos grupos sham e mastectomizado tratados com LPS, é consistente com a 

atenuação observada nas respostas termorreguladora e neuroinflamatória (Liu et al. 2016) 

nestes grupos. De fato, a administração central de um inibidor de caspase-1 em ratos, a qual 

reduz significativamente os níveis encefálicos de IL-1β (córtex pré-frontal, hipotálamo e 

hipocampo), atenua a letargia induzida por LPS (Harden et al. 2011). Nossos dados 

contrastam com trabalhos anteriores que mostram déficits exacerbados na atividade 

locomotora em camundongos portadores de tumores de cabeça e pescoço relacionados ao 

vírus do papiloma humano (HPV) 24 horas após um desafio imune com LPS (Vichaya et al. 

2017). Essas discrepâncias podem, no entanto, refletir diferenças relacionadas ao modelo 

tumoral e métodos utilizados. No presente estudo, a redução na amplitude da letargia 

observada nos camundongos do grupo tumor pode ter sido influenciada pelos níveis de 

corticosterona, que permaneceram elevados nestes animais 24 horas após o desafio imune, 

uma vez que deficiências na função do receptor glicocorticoide exacerbam a letargia, bem 

como a resposta termorreguladora e a neuroinflamação induzidas por LPS (Silverman et al. 

2013) em camundongos. A remoção do tumor reverteu esse efeito na letargia induzida por 

LPS. No entanto, estudos mais detalhados são necessários para esclarecer os mecanismos 

pelos quais tumores alteram as respostas termorreguladoras e de atividade, bem como para 

caracterizar as consequências dessas alterações na resposta imune e comportamental durante a 

sobrevida dos pacientes oncológicos frente a uma infecção. 

Enquanto estudos prévios sugerem que os tumores periféricos podem estimular a 

micróglia e exacerbar as respostas neuroinflamatórias aos desafios imunes periféricos inatos 

subsequentes (Vichaya et al. 2017; Pyter et al. 2014), nossos dados indicam que alguns 

modelos de tumor periférico atenuam a expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias 

induzida por LPS no encéfalo, sugerindo redução da resposta da micróglia. Além disso, no 

presente estudo a massa tumoral correlacionou-se positivamente com a expressão do gene 

microglial Cd11b no tecido cerebral coletado 4 horas após a injeção de LPS no grupo tumor, 

embora os valores absolutos deste marcador não fossem estatisticamente diferentes entre os 
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grupos nesta janela temporal. Esta correlação consistente entre várias regiões do encéfalo 

sugere uma relação potencial entre a ativação/número inicial microglial e a carga tumoral. 

Além disso, a massa tumoral removida dos camundongos mastectomizados correlacionou-se 

negativamente os níveis de Tnf-α e Cd11b 24 horas após a injeção de LPS, indicando que 

massas tumorais anteriores maiores estão correlacionadas a respostas neuroinflamatórias mais 

semelhantes às observadas em camundongos com tumores (atenuadas 24 horas pós-injeção de 

LPS). De acordo com estas evidências em modelos experimentais, o exame histopatológico 

do tumor cirurgicamente removido de sobreviventes de câncer de mama pode ajudar a 

identificar vias de sinalização inflamatórias alteradas e comportamento associado durante o 

período de sobrevivência. 

Em sobreviventes de câncer de mama, as células mononucleares do sangue periférico 

(PBMCs) de pacientes expostas ao estresse agudo (Jaremka et al. 2014) e leucócitos de 

sobreviventes fatigados (Bower et al. 2007) exibem maiores respostas pró-inflamatórias (IL-6 

e IL -1β) após um desafio imune ex vivo com LPS, em relação às respostas das células dos 

respectivos controles dos sobreviventes de câncer. As concentrações circulantes de cortisol 

também se correlacionam positivamente com a resposta pró-inflamatória ex vivo (Bower et al. 

2007). Esses estudos indicam que subpopulações de sobreviventes de câncer de mama com 

comorbidades comportamentais produzem respostas inflamatórias distintas quando desafiadas 

imunologicamente, provavelmente devido à modulação por vias neuroendócrinas relacionadas 

ao estresse, como o eixo HHA. De maneira comparável, no presente estudo utilizando 

estimulação com LPS in vivo, os tumores atenuaram a recuperação periférica (24 horas após a 

injeção) dos níveis plasmáticos de IL-6 e CXCL1. No entanto, a remoção do tumor reverteu 

essas alterações tardias induzidas por tumores nas concentrações plasmáticas de citocinas pró-

inflamatórias, sugerindo que os tratamentos antitumorais ou o estresse podem contribuir para 

as alterações nos níveis de mediadores inflamatórios circulantes observadas em sobreviventes 

de câncer. Respostas de desafio imune in vivo semelhantes não estão atualmente disponíveis 

para comparação direta em populações de câncer. 

Além disso, o modelo tumoral utilizado no presente estudo é não-metastático e não 

induziu comportamento doentio ou caquexia durante o desenvolvimento tumoral, o que 

poderia ter confundido a avaliação da resposta ao desafio imunológico. Baseado nos achados 

anteriores sugerindo que os tumores mamários induzem uma perda duradoura no ritmo da 

temperatura corporal basal, na segunda etapa deste trabalho foram investigadas as 
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consequências da experiência tumoral sobre o padrão temporal de expressão de genes 

envolvidos nas respostas imunes inata e adaptativa no cérebro (hipocampo e córtex pré-

frontal), bem como na expressão de genes do relógio no hipotálamo. Foi investigado ainda se 

a experiência tumoral modula comportamentos do tipo ansioso e alterações cognitivas de 

maneira distinta entre as fases clara e escura. 

Embora não tenham sido observadas alterações na atividade locomotora basal dos 

grupos tumor e mastectomizado no primeiro coorte deste estudo, os tumores induziram um 

perfil comportamental semelhante à fadiga durante a fase escura (ativa), como demonstrado 

pela redução da locomoção nos testes do campo aberto e da alternação espontânea, 

corroborando dados da literatura utilizando outros modelos experimentais de câncer, nos 

quais a incidência de fadiga em repouso associada ao aumento de marcadores inflamatórios 

centrais e/ou periféricos foi observada (Norden et al. 2015; Lamkin et al. 2011). A remoção 

tumoral não reverteu a redução na locomoção induzida pelo tumor, sugerindo um potencial de 

tumores em induzir, por si só, mudanças duradouras em vias centrais que regulam 

comportamentos como a fadiga, um sintoma altamente debilitante e prevalente entre 

sobreviventes de câncer de mama (Bower 2014; Wang 2008). Não obstante, uma avaliação 

mais detalhada deste parâmetro comportamental (avaliando-se o exercício voluntário em 

gaiolas com running wheels, bem como parâmetros musculares), é necessária para uma 

adequada caracterização desta comorbidade neste modelo. Embora o comportamento do tipo 

ansioso não tenha sido observado no presente estudo, um trabalho recente (Pyter et al. 2017) 

utilizando o mesmo modelo de sobrevivência avaliou este perfil comportamental por meio de 

múltiplas ferramentas e demonstrou que a remoção tumoral não apenas não reverte a 

ansiedade induzida por tumor, mas a amplifica, de modo que os animais mastectomizados 

exibem níveis de comportamento do tipo ansioso ainda maiores que os animais com tumores 

intactos. Por fim, embora a literatura aponte para o potencial de tumores periféricos induzirem 

deficiências cognitivas (Pyter et al. 2010; Yang et al. 2014), no presente estudo não foram 

identificadas alterações induzidas por tumores nestes parâmetros. Ademais, os grupos tumor e 

mastectomizado exibiram melhores performances em tarefas cognitivas durante a fase escura, 

de modo que uma investigação mais aprofundada destes parâmetros se faz necessária neste 

modelo.  

Uma extensa literatura sugere um papel causal para a inflamação associada ao 

desenvolvimento tumoral na indução de neuroinflamação e comorbidades neuropsiquiátricas 
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(Lebeña A, Vegas O, Gómez-Lázaro E, Arregi A, Garmendia L, Beitia G 2014; Armaiz-pena 

et al. 2013; Bower 2014; Bower e Lamkin 2013; Burfeind et al. 2018; Collado-Hidalgo et al. 

2006, 2008, Miranda et al. 2014, 2017; Pyter 2016; Pyter et al. 2010, 2009; Vichaya et al. 

2017; Yang et al. 2014). Não obstante, o mecanismo pelo qual a inflamação se propaga do 

tumor para o SNC, induzindo alterações comportamentais, permanece desconhecido. 

Notavelmente, no presente estudo, a análise de PCR array revelou que tumores induzem um 

aumento na expressão gênica cerebral de alguns mediadores inflamatórios, tais como Il-1α, 

Il1r1, Lyz2, e Icam1, além de alterar a ritmicidade de expressão de C3 e abolir a ritmicidade 

de expressão de Myd88 e Cd4. No entanto, não foram observadas diferenças significativas na 

expressão dos genes do relógio Clock, Arntl, Per1, Per2 e Per3. Não obstante, foi observada 

uma reduzida expressão de genes regulados pelos ritmos circadianos no hipotálamo do grupo 

tumor, tais como Alas1 e Prkar2a, durante a fase escura, consistente com a perda do padrão 

temporal de expressão de mediadores inflamatórios.  

A remoção tumoral, em contrapartida, diminuiu a expressão de inúmeros genes do 

relógio central, tais como Camk2b, Mat2a, Nr1d2, Prkar1, Sp1 e Tef. Embora seja sabido que 

a ritmicidade circadiana é fundamental para a homeostase do sistema imune, os efeitos da 

dessincronização destes ritmos sobre a função imunológica permanecem pobremente 

esclarecidos. Inúmeros mediadores imunológicos estão sob a regulação dos relógios centrais, 

incluindo IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-10, CCL2 e IFN-γ (Curtis et al. 2014) e evidências indicam 

que o sistema imunológico e os relógios endógenos se influenciam mutuamente. Ainda, 

macrófagos apresentam ritmos endógenos de atividade fagocítica e sensibilidade a LPS 

(Keller et al. 2009). Notavelmente, foram observados elevados níveis circulantes de LBP em 

ambas as fases do ciclo claro-escuro no grupo tumor e a remoção tumoral não apenas 

reverteu, como diminuiu os níveis desta proteína no grupo mastectomizado em relação ao 

grupo sham durante a fase escura. Dado que o LBP aumenta a sensibilidade de monócitos ao 

LPS (Schumann 2011), os elevados níveis circulantes observados no grupo tumor poderiam, 

pelo menos em parte, justificar o atraso observado no retorno aos níveis basais de citocinas 

circulantes, como IL-6 e CXCL1, após o desafio com LPS no grupo tumor. No entanto, este 

aumento é contraditório à supressão da resposta neuroinflamatória, bem como do 

comportamento doentio observado neste grupo. Além disso, o ensaio utilizado mede apenas 

os níveis de proteína livre, o que não significa que o aumento nos níveis de LBP reflete de 

fato um aumento na sensibilidade ao LPS. Embora o aumento observado na expressão gênica 
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de mediadores neuroinflamatórios sugira uma possível exacerbação da resposta inflamatória 

diante de um desafio imune subsequente, os tumores atenuaram a resposta neuroinflamatória 

ao desafio imune com LPS no primeiro coorte do presente trabalho, contrariando nossa 

hipótese inicial de que a experiência tumoral exacerbaria a resposta inflamatória a um desafio 

imune subsequente, como anteriormente demonstrado na literatura (Pyter et al. 2014). Por 

fim, evidências sugerem que o IFN-β localmente produzido no cérebro é capaz de limitar a 

intensidade da resposta neuroinflamatória da micróglia, além de fazer o clearance dos debris 

de mielina em modelos de encefalomielite experimental (Prinz et al. 2008; Kocur et al. 2015), 

de modo que a deleção do receptor de intérferons do tipo 1 leva a uma exacerbada e deletéria 

reposta neuroinflamatória. No segundo coorte, os tumores induziram um aumento na 

expressão de Irf1 no hipotálamo, além de uma tendência ao aumento Ifnb1 no córtex pré-

frontal e hipocampo (como apontado no clustergrama) em ambas as fases do ciclo claro-

escuro, os quais poderiam contribuir para a supressão da resposta neuroinflamatória ao 

desafio com LPS. Futuras investigações dos níveis proteicos dos mediadores alterados no 

presente trabalho em ambas as condições (repouso e desafio imune), bem como a avaliação 

das células responsáveis por estas mudanças podem contribuir para esclarecer os mecanismos 

por trás da diferença observada entre as duas condições. 

A secreção noturna do hormônio melatonina pela glândula pineal, o qual apresenta 

uma oscilação circadiana regulada pelo SCN, desempenha um papel chave na regulação 

endógena da temperatura corporal, induzindo sua redução durante a noite (Kräuchi et al. 

2006; Cagnacci et al. 1997). Além disso, evidências provenientes de ciência básica e clínica 

sugerem que a melatonina pode apresentar um papel protetor em pacientes com câncer de 

mama, embora os mecanismos subjacentes não estejam completamente claros (Grant SG, 

Melan MA, Latimer JJ 2015). A melatonina pode atuar por meio de receptores acoplados à 

proteína G - MT1 (codificado por Mtnr1a) e MT2 (codificado por Mtnr1b), ou vias 

dependentes de estrogênio, reduzindo a formação de radicais livres, a proliferação celular e a 

metástase (Witt-Enderby PA, Radio NM, Doctor JS 2006). Curiosamente, no presente 

trabalho, além de elevar os níveis de expressão gênica da enzima Arylalkylamine N-

acetyltransferase (Aanat), a qual é taxa-limitante na síntese de melatonina, os tumores 

elevaram a temperatura corporal durante ambas as fases do ciclo claro-escuro. Este aumento 

poderia refletir uma resposta compensatória para a manutenção da homeostase termal, embora 

o aumento na transcrição da enzima não necessariamente aumenta a síntese deste hormônio. 
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Ademais, os níveis de melatonina não foram medidos no presente estudo, de modo que 

futuras investigações poderiam esclarecer qual a relevância deste hormônio nas alterações na 

termorregulação induzidas por tumor neste modelo. 

Tomados em conjunto, nossos achados demonstram que tumores diminuem a 

amplitude do padrão temporal da temperatura corporal basal, abolem o padrão temporal de 

expressão de alguns mediadores inflamatórios no encéfalo em condições basais, bem como 

atenuam as respostas neuroinflamatórias e de comportamento doentio a um subsequente 

desafio imune com LPS. Algumas alterações persistem mesmo após a remoção do tumor. 

Embora vários estudos corroborem a hipótese de que tumores sólidos periféricos são 

suficientes para induzir alterações comportamentais e neuroinflamatórias em modelos 

tumorais em roedores (Schrepf, Lutgendorf, e Pyter 2015), os mecanismos pelos quais os 

tumores influenciam esses processos, bem como os mecanismos fisiológicos e consequências 

comportamentais, parecem ser diferentes entre os modelos e/ou condições experimentais. O 

comportamento doentio é uma estratégia importante para a sobrevivência frente a doenças 

infecciosas, e ambas as respostas neuroinflamatórias exacerbadas ou diminuídas podem ser 

mal-adaptativas. Assim, nossos dados sugerem que pacientes com câncer e sobreviventes 

podem estar predispostos a respostas de defesa prejudicadas do hospedeiro contra doenças ou 

desafios secundários (como cirurgias, infecções ou mesmo estressores). Uma melhor 

compreensão dos mecanismos subjacentes a essas complexas alterações induzidas por 

tumores pode fornecer informações sobre alvos terapêuticos e tratamentos alternativos que 

permitam uma melhoria na saúde e qualidade de vida para os sobreviventes de câncer.
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O presente estudo demonstrou que:  

 

1) O carcinoma mamário experimental influencia a resposta imune na periferia e no 

sistema nervoso central, atenuando consistentemente a resposta neuroinflamatória e o 

comportamento doentio ao desafio com lipopolissacarídeo; 

2) a remoção cirúrgica completa do tumor primário (mastectomia) parcialmente 

reverte as mudanças neuroinflamatórias e comportamentais induzidas pelo tumor; 

3) os tumores mamários diminuem a amplitude do padrão temporal da resposta 

termorreguladora, mantendo a temperatura corporal elevada em ambas as fases do ciclo claro-

escuro;  

4) as alterações na termorregulação basal persistem parcialmente após a remoção do 

tumor, mantendo a temperatura corporal dos animais mastectomizados elevada durante a fase 

escura; 

5) o tumor mamário é capaz de induzir alterações comportamentais semelhantes à 

fadiga e aumentar a expressão de mediadores inflamatórios no cérebro, como Il-1α, Il-1r1, 

Lyz2 e Icam1;  

6) algumas destas alterações são dependentes das fases do ciclo claro-escuro;  

7) os tumores aumentam a expressão gênica de Aanat no hipotálamo, além de abolir a 

ritmicidade de expressão de genes ligados às respostas imunes no cérebro, tais como C3 e 

Cd4;  

8) a remoção tumoral abole a ritmicidade de expressão gênica cerebral de Myd88, 

diminui a expressão hipotalâmica de inúmeros genes chave na regulação do ciclo circadiano, 

além de aumentar os níveis centrais de Rorc e Tgfb1.  

Nossos resultados indicam que a experiência tumoral induz alterações duradouras na 

sinalização neuroimune funcional, as quais podem, além de afetar a resposta inflamatória e 

comportamental a desafios imunes subsequentes, contribuir para a persistência de 

comorbidades neuropsiquiátricas nos sobreviventes de câncer. 
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Limitações 

 

Dentre as limitações enfrentadas no presente trabalho destacam-se: 

 O uso de camundongos da cepa Balb/c que por vezes dificulta a análise de alguns 

parâmetros imunológicos (pela falta de camundongos “knock out” para genes 

específicos da resposta imune) e comportamentais; 

 Os mediadores inflamatórios foram avaliados por meio de qPCR ou RT2 PCR array, 

de modo que os níveis de mRNA podem não refletir os níveis proteicos destes 

mediadores, fazendo com que uma futura avaliação dos mediadores alterados seja feita 

para confirmar os presentes resultados; 

 Para uma futura avaliação dos ritmos circadianos (e não apenas padrões temporais de 

dia versus noite) da temperatura corporal, locomoção, bem como da resposta 

inflamatória, é necessária a amostragem em diferentes horários do dia (pelo menos 

quatro pontos) e por um período de tempo mais longo. 

 

Dificuldades encontradas 

 

O nosso projeto de pesquisa original era relacionado à avaliação da influência do 

tratamento antitumoral com fosfoetanolamina sobre o eixo neuroimunoendócrino durante a 

carcinogênese de cólon experimental. Enfrentamos inúmeros desafios ao longo destes anos, 

uma vez que o carcinógeno utilizado para indução tumoral (metil-N’-Nitro-N-Nitroso-

Guanidina - MNNG; Sigma-Aldrich) no modelo em uso no laboratório foi descontinuado pela 

Sigma e o produto vendido pelo novo fornecedor (Chem Service) mostrou-se ineficiente para 

indução tumoral, levando somente à formação de lesões pré-neoplásicas e inviabilizando a 

avaliação do efeito antitumoral da fosfoetanolamina. A fosfoetanolamina utilizada nos 

projetos do nosso grupo de pesquisa era sintetizada pelo Prof. Dr. Gilberto Orivaldo Chierice, 

do Instituto de Química de São Carlos/USP. Após toda a polêmica nacional acerca deste 

composto e as evidências de inúmeros estudos sobre a sua ineficácia, os experimentos foram 

interrompidos e o projeto foi alterado.  
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No novo projeto, passamos a avaliar o efeito do tratamento anti-tumoral com 

canabidiol sobre o eixo neuroimunendócrino no carcinoma mamário experimental. Para tal, 

contamos com a colaboração do laboratório do Prof. Dr. João Santana que, por meio da Dra. 

Luciana Benevides, nos cedeu as linhagens de tumor mamário (4T-1 e 67NR) e o treinamento 

para a inoculação cirúrgica do tumor. Além disso, contamos com a colaboração do laboratório 

do Prof. Dr. Francisco Silveira Guimarães, por meio da co-orientação feita pela Dra. Sabrina 

Francesca Lisboa, a qual participou da idealização de ambos os projetos, bem como forneceu 

toda a estrutura para a realização dos experimentos. A idealização deste novo projeto nos 

permitiu a colaboração internacional com o laboratório da Profa. Dra. Leah M. Pyter. Dadas as 

dificuldades em levar o fármaco para o exterior, foi elaborado o presente trabalho, no qual foi 

avaliado o efeito do carcinoma mamário experimental sobre o eixo neuroimune em repouso e 

após o desafio com LPS. O projeto sobre a avaliação do efeito antitumoral do canabidiol 

continuará a ser desenvolvido pelo grupo, dados os excelentes resultados obtidos pelo 

tratamento de diferentes linhagens tumorais in vitro. 

 

Trabalhos Futuros 

 

Em andamento: 

 

 Avaliação da ativação da micróglia e astrócitos após desafio imune com LPS no 

hipocampo, hipotálamo e córtex pré-frontal por imuno-histoquímica para Iba1 (do 

inglês, Ionized calcium-binding adapter molecule 1) e GFAP (do inglês, Glial Fibrilar 

Acid Protein); 

 Avaliação do tráfego de células mieloides para o encéfalo após desafio imune com 

LPS por imuno-histoquímica para CD45 e VCAM1 (do inglês, Vascular Cell 

Adhesion Molecule 1).
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